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Processo Administrativo nº 107/2017 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 

 
 
 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, por 
intermédio de seu pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria PRES nº 
192, de 26 de junho de 2017, torna público e faz comunicar aos que interessar possa 
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao 
Decreto nº 5.450, de 2005, ao Decreto nº 3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 1993, assim 
como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e em seus 
Anexos. 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
DIA: 07 de novembro de 2017 
HORÁRIO: 10h00 (horário de Brasília) 
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
UASG: 926284 
 
CAPÍTULO 1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O inteiro teor deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no sítio eletrônico do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), www.caubr.gov.br, ou 
solicitado ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio na sede do Conselho, no horário de 9h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, mediante pagamento pelas cópias reprográficas. 
1.2. Se por qualquer motivo não houver expediente no CAU/BR no dia agendado para 
abertura da sessão pública, esta ficará automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil seguinte, no mesmo horário, independente de comunicação. 
1.3. Das decisões do Pregoeiro dar-se-á publicidade no sítio eletrônico do CAU/BR, 
salvo em relação àquelas cuja publicação e ciência puderem ser feitas diretamente 
aos licitantes participantes da sessão pública, principalmente, quanto ao resultado de: 
1.3.1. Julgamento da licitação e 
1.3.2. Recursos porventura interpostos. 
1.4. Os esclarecimentos e decisões quanto à impugnação e recursos serão divulgados 
no sítio eletrônico do CAU/BR, www.caubr.gov.br, quando houver impossibilidade de 
fazê-lo no Comprasnet. 
1.5. A participação na licitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
Edital importa em total e irrestrito conhecimento e aceitação das condições estatuídas, 
ou seja, de que os elementos são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 
portanto, posterior reclamação. 
1.6. Os licitantes deverão observar o disposto no subitem 1.3, sob pena de arcar com 
os prejuízos decorrentes da inobservância das publicações oficiais. 
1.7. O Termo de Referência é parte integrante deste Edital, como se transcrito 
estivesse. 
 
CAPÍTULO 2. DO OBJETO 
2.1. Contratação de Solução de Gestão Integrada, incluindo o fornecimento de 
licenças de uso de softwares, de suporte técnico, atualização de versões, 
manutenção, hospedagem em nuvem, a prestação de serviços técnicos 
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especializados e treinamentos na tecnologia a ser contratada. A Solução de Gestão 
Integrada compreende o fornecimento de soluções para Gerenciamento de Processos 
(BPMS), Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e 
Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos, incluindo aquisição de 
licenças de uso de softwares. 
 
CAPÍTULO 3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
3.1. As disposições inerentes às Condições para Participar da Licitação constam do 
Capítulo 34 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e demais disposições 
aplicáveis. 
 
CAPÍTULO 4. DA PROPOSTA 
4.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
4.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 
demais despesas decorrentes para plena execução do objeto. 
4.2.1. O licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição do serviço 
ofertado. 
4.2.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 
4.2.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
4.2.4. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, para fazer jus aos benefícios previstos nesta Lei. 
4.2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital e no Termo de Referência. 
4.3. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
4.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
4.3.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
4.4. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
4.4.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
CAPÍTULO 5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 
na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico 
www.comprasnet.gov.br. 
5.1.1 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 
5.2. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
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negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 
sua desconexão. 
 
CAPÍTULO 6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 
6.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
CAPÍTULO 7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
7.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
7.1.1. O lance ofertado deverá ser referente ao valor global do contrato. 
7.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado no sistema. 
7.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
7.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
7.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 
7.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
7.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 
7.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 
com antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de 
iminência. 
7.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso 
de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a fase de lances. 
7.11. Após a fase de lances, em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, que assegura preferência de contratação como critério de 
desempate técnico, caso a proposta mais bem classificada não tenha sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) 
superior à proposta de menor preço, proceder-se-á da seguinte forma: 
7.11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, 
apresentar uma última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela 
primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
7.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma determinada anteriormente, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese de microempresas e empresas de pequeno 
porte, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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7.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.11.4. Na hipótese da não contratação nos termos do subitem 7.11, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
CAPÍTULO 8. DA NEGOCIAÇÃO 
8.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 
estimado para a contratação. 
8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
CAPÍTULO 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada da planilha de preços 
(conforme modelo apresentado no Termo de Referência, Anexo I - D), observadas as 
demais condições relacionadas no Capítulo 34 do Termo de Referência, Anexo I deste 
Edital, no prazo de 3 (três) horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por 
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 
9.1.1. A partir da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, relativa ao envio de 
documentos de habilitação complementares, poderá ser usado (caso não seja 
possível enviá-los pelo sistema Comprasnet), preferencialmente, o endereço 
eletrônico licitacao@caubr.gov.br, ou outros meios, conforme Instrução Normativa nº 
1, de 26 de março de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do 
MPOG. 
9.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, os quais deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias, na sede 
do CAU/BR, conforme subitem 9.2.2. 
9.2.1. O prazo para a entrega dos documentos poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro. 
9.2.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação de Compras do CAU/BR (CORCO), situada no Setor 
Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409, 
CEP  70.300-902, Brasília (DF). 
9.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital e no Termo de Referência. 
9.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 
proposta com as especificações técnicas do objeto. 
9.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do CAU/BR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 
9.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
9.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à 
parcela ou à totalidade de remuneração. 
9.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários e global superiores aos 
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis. 
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9.9. O CAU/BR poderá realizar diligências objetivando comprovar a veracidade das 
informações prestadas pelo licitante. Caso fique caracterizada atitude inidônea do 
licitante, esse estará sujeito às penalidades previstas em lei. 
 
CAPÍTULO 10. DA HABILITAÇÃO 
10.1. As disposições inerentes à habilitação (Qualificação Técnica; Qualificação 
econômico-financeira; Regularidade fiscal e trabalhista; Declarações e Habilitação 
Jurídica) constam do Capítulo 34 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e 
demais disposições aplicáveis. 
 
CAPÍTULO 11. DO RECURSO 
11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 
sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
11.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 
o objeto ao licitante vencedor. 
11.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
11.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
11.1.4. Para efeito do disposto no art. 109, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993, fica a vista 
do respectivo processo administrativo franqueada aos interessados. 
11.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pelo Presidente do CAU/BR. 
11.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
CAPÍTULO 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
12.1.1. A homologação do Pregão compete ao Presidente do CAU/BR. 
12.1.2. O objeto do Pregão será adjudicado globalmente ao licitante vencedor. 
 
CAPÍTULO 13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
13.1. Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será 
convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e Anexos. 
13.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pelo licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 
13.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, 
por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CAU/BR. 
13.2. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á, por meio do SICAF e de 
outros meios, se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 
13.3. Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação. 
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CAPÍTULO 14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Conforme disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, aquele que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro 
de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 
14.2. Além do previsto no subitem anterior, as sanções por atos praticados no decorrer 
da contratação estão previstas no Termo de Referência, anexo integrante e 
inseparável do presente Edital. 
 
CAPÍTULO 15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão 
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@caubr.gov.br. 
15.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
15.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
15.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para 
o endereço eletrônico licitacao@caubr.gov.br. 
15.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 
 
CAPÍTULO 16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Ao Presidente do CAU/BR compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
16.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
16.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
16.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de informações ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
16.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 
16.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos no julgamento do Pregão. 
16.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de 
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação 
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aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 
16.6. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
16.7. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, 
prevalecerão as últimas. 
16.8. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência do CAU/BR, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 
10.520, de 2002. 
 
CAPÍTULO 17. DOS ANEXOS 
17.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
17.1.1. Termo de Referência (Anexo I e seus anexos); 
17.1.2. Modelo de declaração de habilitação (Anexo II) – Poderá ser substituída pela 
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 
17.1.3. Modelo de declaração de trabalho do menor (Anexo III) – Poderá ser 
substituída pela declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 
17.1.4. Modelo de declaração de idoneidade (Anexo IV); 
17.1.5. Modelo de declaração para ME e EPP (Anexo V) – Poderá ser substituída pela 
declaração de mesmo teor, extraída do Sistema Eletrônico; 
17.1.6. Minuta de contrato (Anexo VI);  
17.2. Sempre que o sistema de pregão eletrônico disponibilizar as declarações 
citadas, o licitante poderá utilizar as opções pelo meio eletrônico. 

 
Brasília, 24 de outubro de 2017. 

 
 
 

 
HENRIQUE MARTINS FARIAS 
Gerente Administrativo CAU/BR 
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Processo Administrativo nº 107/2017 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
  
CAPÍTULO 1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência propõe a contratação, por meio de licitação, 
de Solução de Gestão Integrada, incluindo o fornecimento de licenças de uso de 
softwares, de suporte técnico, atualização de versões, manutenção, hospedagem em 
nuvem, a prestação de serviços técnicos especializados e treinamentos na tecnologia 
a ser contratada. 
1.2. A contratação de Solução de Gestão Integrada pretendida neste Termo de 
Referência compreende o fornecimento de soluções para Gerenciamento de 
Processos (BPMS), Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos, 
incluindo aquisição de licenças de uso de softwares para o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo com serviços de instalação e configuração da solução em quatro 
ambientes de trabalho - Desenvolvimento, Testes, Homologação e Produção, a serem 
disponibilizados em nuvem, incluindo os serviços técnicos especializados para 
gerenciamento do projeto de implantação, customizações e operação assistida, 
capacitação na solução visando operar as funcionalidades do front-end Web da 
solução, serviços de suporte técnico e manutenção, atualização e evolução 
tecnológica dos softwares, os quais constituirão o Sistema de Gestão Integrada (SGI).  
1.3. A contratação contemplará os serviços para desenvolvimento de projetos, 
incluindo as atividades de gestão de projetos, parametrização de planos de ação 
plurianuais e de orçamentos, mapeamento de requisitos, automação, mapeamento, 
modelagem, redesenho e otimização de processos, testes e acompanhamento de 
homologações, apoio à implantação, bem como a disseminação de melhores práticas, 
transferência de conhecimento e outros.  
1.4. Os itens a serem contratados constam no Capítulo 8 do presente Termo de 
Referência, com os respectivos detalhamentos e descrições das especificações 
técnicas dos produtos e serviços descritos no Anexo I – A (Requisitos da Solução). 
1.5. Para todos os itens que compõem o objeto, os interessados em fornecê-los 
deverão apresentar preços unitários e globais, conforme especificado no Capítulo 8 
deste Termo de Referência e na forma do Anexo I – D (Modelo de Proposta 
Comercial). 
1.6. A vigência considera a prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que deverão ter a sua duração dimensionada com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, comprovada por meio de 
pesquisa de mercado com variações de preço por prazo contratual e limitada a 
duração de quarenta e oito meses, em conformidade com a legislação da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
1.7. A contratação deverá ser precedida de licitação, do tipo menor preço total, 
considerando que a solução a ser apresentada deverá atender integralmente aos 
requisitos estabelecidos e aos itens contratados, sendo que somente uma empresa 
será a responsável por prestar a totalidade dos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 
1.8. A CONTRATADA não poderá subcontratar sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, e desde que sua viabilidade e vantajosidade sejam demonstradas 
pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação com licitante que tenha 
participado do procedimento licitatório.  
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1.9. Sendo eventualmente autorizada a subcontratação, a relação jurídica se 
estabelecerá exclusivamente entre a CONTRATADA e a subcontratada, 
permanecendo sob inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução da 
integralidade do objeto contratual, termos em que esta deverá prover sempre a 
expertise quanto a todos os itens relacionados ao objeto contratual. Havendo 
descumprimento de obrigações contratuais decorrentes da subcontratação, a 
CONTRATADA ficará sujeita às sanções e penalidades previstas na legislação e no 
instrumento contratual. 
1.10. A CONTRATADA deverá comprovar que está autorizada a comercializar o 
produto e a prestar serviços/treinamentos relacionados à solução. 
 
CAPÍTULO 2. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
2.1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, criado pela Lei n° 12.378, de 
2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina 
da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 
exercício da profissão, visando à melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio 
ambiente e a preservação do patrimônio cultural do País”. 
2.2. O Conselho, constituído por uma unidade nacional (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil - CAU/BR) e por unidades em todos os estados da federação e 
no Distrito Federal (Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da 
Federação – CAU/UF), executa suas ações em prol do desenvolvimento e 
fortalecimento da arquitetura e urbanismo, para que haja um pleno atendimento das 
necessidades da sociedade brasileira quanto ao exercício da profissão. 
2.3.  Conforme o parágrafo único do art. 5° da Lei n° 12.378, “O registro habilita o 
profissional a atuar em todo o território nacional”, decorrendo daí que o atendimento 
aos arquitetos e urbanistas de todo o País deve ser unificado e refletir o exercício 
profissional em todo o território nacional. Essa necessidade é atualmente atendida 
com a instituição do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), criado a partir da 
Resolução CAU/BR n° 60, de 7 de novembro de 2013, e observada a regulamentação 
das Resoluções CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 2014, n° 77, de 11 de abril de 
2014, nº 92, de 10 de outubro de 2014, e n° 126, de 15 de dezembro de 2016. 
2.4. Atualmente, o CSC do CAU coordena o SICCAU, a Rede Integrada de 
Atendimento (RIA) e o Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO), além dos 
fornecedores dos sistemas de informações contábeis, financeiras e administrativas do 
CAU. A gestão e os custos do CSC do CAU são compartilhados entre o CAU/BR e os 
CAU/UF e seu gerenciamento se dá por meio do Colegiado de Governança do Centro 
de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CG-CSC), 
designado a partir da Resolução CAU/BR n° 71 de 24 de janeiro de 2014 e observada 
a regulamentação das Resoluções CAU/BR n° 77, de 11 de abril de 2014, nº 92, de 10 
de outubro de 2014, e n° 126, de 15 de dezembro de 2016. 
2.5. Nessa perspectiva fez-se imprescindível a implantação de mecanismos de 
gestão estratégica de curtos e médios prazos, que permitam medir e comunicar para o 
público-alvo e a sociedade em geral os resultados alcançados e que façam a diferença 
para a arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. 
2.6. O CAU/BR identificou ainda a necessidade de adotar um modelo de gestão e 
padronizar os processos internos que suportam os serviços prestados pelo Conselho, 
por isso, juntamente com 13 CAU/UF, aderiu e implantou, a partir de 2016, o 
GESPÚBLICA – Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, nos 
termos do Decreto nº 5.378, de 2005, com vistas a viabilizar a concretização desse 
intento. 
2.6.1. A gestão e o acompanhamento da implantação do Sistema de Gestão 
Integrada serão fomentados pelo Comitê de Coordenação Nacional do GESPÚBLICA, 
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nos moldes indicados na Portaria Pres CAU/BR nº 185, de 21 de março de 2017 
(http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/PORTARIA-PRESN185.pdf). 
2.6.2. Em julho de 2017 o Decreto nº 5.378 de 2005 foi revogado, entretanto as 
ferramentas de gestão previstas no Programa GESPÚBLICA continuam válidas e 
aplicáveis. O Conselho optou, portanto, em internalizar essas metodologias por meio 
do Modelo de Referência em Gestão do CAU, o MRG CAU. 
2.7. A adoção de Sistema de Gestão Integrada objetiva, também, viabilizar o 
cumprimento ao Decreto nº 8.539, de 5 de outubro de 2015 (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm), que 
“dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo 
no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional”, visando, dentre outros aspectos, assegurar a eficiência, a 
eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, 
ações, impactos e resultados, promovendo a utilização de meios eletrônicos para a 
realização dos processos administrativos com segurança, transparência e 
economicidade, permitindo a sustentabilidade ambiental com o uso de tecnologias da 
informação e comunicação e que o cidadão tenha acesso facilitado às instâncias 
administrativas. 
2.8. Nesse contexto, considerando que o CAU não dispõe de um sistema 
informatizado para atendimento das demandas acima mencionadas, torna-se 
necessária a aquisição de ferramenta tecnológica completa que dê suporte às 
atividades cotidianas de gestão do Conselho, em suas várias áreas de atuação, de 
forma estruturada e integrada aos sistemas existentes. 
2.9. Cabe destaque que o modelo de contratação escolhido, onde as soluções 
devem ser nativamente integradas, permitindo uma interoperabilidade entre os 
módulos, visa otimizar a relação custo/benefício da solução, minimizando custos de 
integração de funcionalidades e sistemas legados, além de viabilizar a aplicação de 
um modelo de gestão abrangente, que alcance os grandes grupos de necessidades 
de atuação nos níveis estratégico, tático e operacional. 
2.10. O CAU têm pautado suas ações em tecnologia da informação no atendimento 
uniforme aos Arquitetos e Urbanistas e à Sociedade, principalmente por meio das 
ações no âmbito do Centro de Serviços Compartilhados do CAU. Ainda que até o 
momento desta licitação apenas o CAU/BR, o CAU/RS e o CAU/SP estejam 
efetivamente comprometidos com a implantação do sistema, nos moldes 
estabelecidos na Resolução CAU/BR nº 126/2016, o presente certame considera a 
oportunidade e possibilidade de utilização do SGI por todos os CAU/UF, na medida 
em que estes tenham interesse e disponibilidade em aderir aos Serviços por Adesão 
do CSC, uma vez que já o fazem em relação aos Serviços Essenciais. 
2.11. Em consulta pública realizada entre os meses de maio e junho de 2017, foram 
recebidos diversos posicionamentos sobre as condições de atendimento dos 
requisitos demandados por este Conselho. Juntamente com a pesquisa de mercado, 
confirmou-se ser exequível a contratação do objeto em questão, nos moldes propostos 
neste Termo de Referência.  
2.12. A utilização de faixas de referência para escalonamento dos quantitativos e 
valores unitários visa, dentre outros aspectos, mitigar o risco referente à realização de 
pedidos de fornecimento sob demanda, viabilizando que o contrato seja exequível 
para ambas as partes durante toda a sua vigência e ainda garantindo a economia de 
escala, uma vez que pedidos realizados de forma concentrada utilizam como 
parâmetro o menor preço entre as faixas de referência. Verificou-se durante a 
Consulta Pública e na pesquisa de preços que tal formato é bem aceito pelo mercado, 
estando portanto o formato escolhido para o certame alinhado às expectativas dos 
possíveis fornecedores do objeto ora pretendido. 
 
 

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/PORTARIA-PRESN185.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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CAPÍTULO 3. DAS PREMISSAS 
3.1. O Sistema de Gestão Integrada deverá operar sob a forma de uma plataforma 
única, com abrangência nacional e gestão colaborativa (via Coordenação Nacional do 
GESPÚBLICA e CG-CSC), e ainda atender aos itens seguintes. 
3.2. Integrar nativamente os módulos solicitados, por meio de funcionalidades 
amigáveis ao usuário (sem utilização de código), em relação às ferramentas de 
Gestão de Processos, Gestão de Conteúdo Corporativo e Gestão da Estratégia, 
Indicadores e Projetos. 
3.3. Ser disponibilizada em Nuvem, em ambiente 100% web. 
3.4. Permitir a integração com os sistemas legados. 
3.5. Ter interface amigável, permitindo o uso por todos os níveis organizacionais do 
CAU. 
3.6. Alcançar na Prova de Conceito a performance exigida, considerando os 
requisitos técnicos, funcionais e operacionais estabelecidos. 
3.7. Considerar o ganho de escala, permitindo a diminuição do custo unitário em 
relação ao volume total. 
3.8. Cumprir os requisitos legais e normativos aplicáveis, durante o processo 
licitatório e ainda durante toda a vigência contratual. 
 
 
CAPÍTULO 4. DOS RESULTADOS ESPERADOS 
4.1. O Sistema de Gestão Integrada destina-se a promover a melhoria na condução 
dos processos internos do CAU a partir de uma visão integrada da gestão, 
determinando as atividades, responsáveis e indicadores de desempenho para os 
processos e assim aumentar a satisfação dos arquitetos e urbanistas, sociedades 
empresariais e usuários de serviços profissionais vinculados ao CAU/BR e CAU/UF, 
em conformidade com a missão institucional do Conselho), e ainda alcançar o previsto 
nos itens seguintes. 
4.2. Atender às exigências impostas pelo Decreto nº 8.539/2015 e promover maior 
acessibilidade aos processos realizados no âmbito do CAU. 
4.3. Permitir a evolução do fluxo dos processos no âmbito do Conselho, por meio 
da implantação de metodologias de gestão que viabilizem o desenvolvimento 
gerencial e o consequente ganho de performance em relação aos mesmos. 
4.4. Viabilizar o acompanhamento periódico sistemático do planejamento e da 
gestão estratégica do CAU, de forma automatizada e consolidada, permitindo ainda a 
gestão individualizada por parte do CAU/BR e dos CAU/UF. 
4.5. Gerar uma base histórica que permita o desenvolvimento das ações do 
Conselho, tanto em nível gerencial quanto em nível institucional. 
4.6. Otimizar a gestão do CAU/BR e dos CAU/UF permitindo a unificação de 
esforços em relação ao desenvolvimento dos processos de negócio comuns às 
diversas unidades do Conselho. 
 
CAPÍTULO 5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
5.1. A contratação que resultar deste Termo de Referência será firmada pelo prazo 
de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, 
podendo ser prorrogado, caso haja interesse de ambas as partes e os preços se 
mostrarem vantajosos, conforme os termos do inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
5.1.1. O prazo contratual se estende por mais de um exercício financeiro por se 
tratar, além da aquisição de licenças de uso de softwares, também da prestação de 
serviços técnicos especializados, que apoiam a realização das atividades essenciais 
ao cumprimento da missão institucional deste Conselho.  
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CAPÍTULO 6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6.1. As despesas correspondentes à contratação que decorrer deste Termo de 
Referência, nos valores indicados no Capítulo 7, serão custeadas pelo CAU/BR e 
pelos CAU/UF que aderirem ao Sistema de Gestão Integrada (SGI), por meio de 
recursos alocados ao Centro de Serviços Compartilhados do CAU (CSC-CAU): 
Centro de Custos: 4.02.08.001 – Atividade – Desenvolvimento e Manutenção das 
Atividades do CSC. 
Conta Contábil: 6.2.2.1.1.01.04.04.031 – Serviços de Manutenção de Sistemas de 
Informática 
Conta Contábil: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 – Sistemas de Informática. 
 
CAPÍTULO 7. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 
7.1. O valor estimado para a contratação de que trata este Termo de Referência é 
de R$ 6.097.200,00 (seis milhões, noventa e sete mil e duzentos reais). 
7.2. A empresa que vier a ser contratada para atender ao objeto deste Termo de 
Referência ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente.  
7.3. As estimativas de recursos destinados à contratação da solução para o 1º ano 
são aqueles consignados no Anexo I da Resolução CAU/BR nº 126/2016. Disponível 
em http://www.caubr.gov.br/resolucao126. 
7.4. Para o exercício de 2018 as estimativas de recursos orçamentários para a 
execução do contrato são aqueles designados no Anexo XII das Diretrizes para 
Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU, aprovada pela deliberação 
plenária DPOBR Nº 0068-09/2017. 
7.5. Os custos unitários que baseiam o valor estimado para a contratação estão 
expressos na tabela constante no item 8.1 deste Termo de Referência. 
 
CAPÍTULO 8. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
8.1. A contratação objeto deste Termo de Referência deve abranger os itens 
descritos a seguir: 
 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor Unitário - 
por licença 

(B) 

Valor Total 
(C) = (A*B) 

1  
Licença de Uso do Software. 
Sob Demanda 

- - - - 

 1.1 
Licença de Uso do Software – 
Faixa até 100 usuários 

Unidade 100 2.220,00 222.000,00 

 1.2 
Licença de Uso do Software – 
Faixa de 101 a 300 usuários 

Unidade 200 2.045,00 409.000,00 

 1.3 
Licença de Uso do Software – 
Faixa de 301 a 500 usuários 

Unidade 200 1.920,00 384.000,00 

 1.4 
Licença de Uso do Software – 
Faixa de 501 a 700 usuários 

Unidade 200 1.795,00 359.000,00 

Subtotal Item 1 (1.1 + 1.2 +1.3 +1.4) 
R$ 

1.374.000,00 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário 
Anual –  

por 
licença 

(B) 

Valor 
Anual 
(C) = 
(A*B) 

Valor Total 
(D) = (C*2) 

http://www.caubr.gov.br/resolucao126
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2  

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software. Sob 
Demanda 

- - - - - 

 2.1 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de Uso 
do Software – Faixa até 100 
usuários 

Unidade 100 1.365 136.500 273.000 

 2.2 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de Uso 
do Software – Faixa de 101 a 
300 usuários 

Unidade 200 1.256 251.200 502.400 

 2.3 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de Uso 
do Software – Faixa de 301 a 
500 usuários 

Unidade 200 1.196 239.200 478.400 

 2.4 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de Uso 
do Software – Faixa de 501 a 
700 usuários 

Unidade 200 1.136 227.200 454.400 

Subtotal Item 2 (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4) 
R$ 

1.708.200,00 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor Unitário - 
por UST 

(B) 

Valor Total 
(C) = (A*B) 

3  
Serviços Técnicos 
Especializados. Sob 
Demanda 

- - - - 

 3.1 
Unidades de Serviço Técnico. 
Sob Demanda. 

Unidade 7.500 280 2.100.000 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor Unitário – 
por Hora/Aula 

(B) 

Valor Total   
(C) = (A*B) 

4  

Serviços de Capacitação na 
Solução de Gestão Integrada 
– SGI. Sob Demanda 

- - - - 

 4.1 

Serviços de Capacitação no 
gerenciamento, customização, 
manutenção e evolução das 
funcionalidades do sistema, 
atendendo às necessidades 
nos diversos níveis de 
envolvimento com a Solução 
de Gestão Integrada – SGI. Em 
turmas de até 30 alunos, 
realizadas em Brasília-DF. 

Hora/ 
aula 

200 300 60.000 

 4.2 

Serviços de Capacitação na 
operação do software (usuário 
final) atendendo às 
necessidades nos diversos 
níveis de envolvimento com a 
Solução de Gestão Integrada – 
SGI. Em turmas de até 30 
alunos, realizadas em Brasília-
DF. 

Hora/ 
aula 

450 300 135.000 
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Subtotal Item 4 (4.1 + 4.2) 
R$ 

195.000,00 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário 
Anual –  
por TB 

(B) 

Valor 
Anual 
(C) = 
(A*B) 

Valor Total 
(D) = (C*3) 

5  

Serviços de Hospedagem e 
Armazenamento em Nuvem. 
Sob Demanda 

- - - - - 

 5.6 

Serviços de Hospedagem e 
Armazenamento em Nuvem – 
TB ou fração adicional sob 
demanda. 

TB 20 12.000 240.000 720.000 

VALOR TOTAL  
(Item 1 + Item 2 + Item 3 + Item 4 + Item 5) 

Considerando a Vigência de 3 anos 

R$ 6.097.200,00 

 
8.2. As quantidades mencionadas nos itens da tabela do item 8.1 acima referem-se 
a uma previsão, não implicando na obrigatoriedade de contratação de tais quantidades 
pelo CONTRATANTE durante a vigência do contrato, servindo apenas como 
referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. Os serviços e produtos 
serão demandados por ordens de serviço específicas emitidas pelo CONTRATANTE, 
conforme exposto no Anexo I – H deste Termo de Referência e os pagamentos serão 
realizados conforme o efetivo uso dos serviços. 
8.2.1. Para os itens 1 e 2 da tabela acima, sempre que os quantitativos solicitados na 

ordem de serviço ultrapassarem os limites entre as faixas de referência, os 
mesmos serão fornecidos considerando o menor valor unitário entre as faixas. 

8.2.2. No decorrer da execução contratual, os valores unitários de suporte e 
manutenção de licenças de uso, item 2 da tabela acima, sempre considerarão 
o menor valor entre as faixas, tão logo a quantidade total de licenças em 
período de suporte e manutenção alcance uma nova faixa de referência. 

8.2.3. O CAU poderá a qualquer tempo abrir mão do serviço de suporte e 
manutenção das licenças de uso, no todo ou em parte, desobrigando o 
fornecedor, neste caso, do cumprimento das obrigações relacionadas aos itens 
especificados. 

8.3. Qualquer empresa interessada em participar da licitação que decorrer deste 
Termo de Referência poderá comparecer às instalações do CAU/BR para realizar 
visita técnica ao ambiente de Tecnologia da Informação e Comunicação e tomar 
conhecimento dos detalhes técnicos que julgar necessários para a elaboração de sua 
proposta. Concluída a licitação e firmada a contratação, não caberá qualquer alegação 
de desconhecimento de todos os futuros problemas a serem enfrentados durante a 
execução dos serviços técnicos a serem contratados.  
8.4. Para comprovação da realização da Vistoria Técnica, a empresa interessada 
em participar da licitação apresentará assinadas a Declaração de Vistoria Técnica ou 
de Dispensa, conforme modelos do Anexo I – F, assim como o Termo de 
Compromisso para Colaboradores Externos, conforme o modelo do Anexo I – G.  
8.5. As soluções contratadas deverão ser compatíveis com as ferramentas 
existentes na CONTRATANTE. 
8.6. A contratação de serviços técnicos especializados para implantação do 
Sistema de Gestão Integrada (SGI) deverá atingir os objetivos estabelecidos neste 
documento.  
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8.7. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos e serviços relacionados neste 
Capítulo, nas condições indicadas neste Termo de Referência, atendendo todos os 
requisitos obrigatórios descritos no Anexo I – A, sob pena de, conforme o caso, 
desclassificação no certame, rescisão contratual e aplicação das penalidades 
cabíveis. 
8.7.1. Não serão aceitas soluções que não atendam a todos os requisitos obrigatórios 
descritos no Anexo I – A. 
8.8. Os serviços técnicos especializados serão remunerados considerando ajuste 
em relação ao fator de complexidade de cada atividade demandada, conforme 
Catálogo de Serviços constante no Anexo I – E. 
8.9. O Catálogo de Serviços constante no Anexo I – E não é exaustivo e poderá 
sofrer adequações no decorrer da execução contratual, mediante consideração das 
partes.  
8.10. A cobrança adicional pelos serviços de suporte e manutenção previstos no item 
2 da tabela acima - Serviço Anual de Suporte e Manutenção de Licença de Uso do 
Software -  será devida em parcelas mensais, proporcionalmente à quantidade de 
licenças efetivamente adquiridas pelo CONTRATANTE, que iniciarão apenas após o 
término dos 12 meses de serviço de manutenção inclusos no licenciamento do 
produto. 
8.11. A empresa que vier a ser contratada em decorrência deste Termo de 
Referência deverá garantir 100% de acessos simultâneos das licenças adquiridas, 
respeitados os limites de cada faixa de usuários. 
8.12. Deverão ser contempladas na proposta, obrigatoriamente e sem custos 
adicionais para o CONTRATANTE, os custos das licenças, atualizações, a 
administração e configuração dos servidores e serviços, a migração dos serviços 
atuais e a execução das rotinas de backup e restore durante a vigência do contrato, 
bem como repositório de armazenamento das cópias de segurança realizadas em 
disco, disco virtual ou unidade LTO. 
 
CAPÍTULO 9. DO PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será realizado de acordo com as etapas de execução dos 
serviços e/ou fornecimento das licenças de programas conforme especificações na 
tabela a seguir: 
 

Item Descrição Condição de Pagamento 

1 

Licenciamento da 
solução com serviços 

de instalação e 
configuração 

Os pagamentos serão efetuados conforme se dê a 
entrega e disponibilização dos produtos e serviços 
demandados mediante Ordem de Serviço emitida pelo 
CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias após a 
entrega da fatura e aceite definitivo da solução 
instalada, configurada e disponibilizada. 

2 

Serviços de suporte 
técnico e garantia 
tecnológica para 

solução 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 
20 (vinte) dias após a entrega da fatura e aceite 
definitivo dos serviços demandados, em conformidade 
com a entrega das licenças adquiridas. 

3 
Serviços técnicos 

especializados 

Os pagamentos serão efetuados conforme se dê a 
entrega dos serviços demandados mediante Ordem de 
Serviço emitida pelo CONTRATANTE, em até 20 
(vinte) dias, após a entrega da fatura e aceite 
definitivo. 
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4 
Capacitação de 

usuários 

Os pagamentos serão efetuados conforme se dê a 
entrega dos serviços e produtos demandados 
mediante Ordem de Serviço emitida pelo 
CONTRATANTE, em até 20 (vinte) dias, após a 
entrega da fatura e o aceite definitivo do 
serviço/produto. 

5 
Hospedagem e 

Armazenamento em 
nuvem 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 
20 (vinte) dias após a entrega da fatura e aceite 
definitivo dos serviços demandados, em conformidade 
com a efetiva utilização do hosting contratado. 

 
9.2. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções 
necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes 
de atrasos na liquidação dos pagamentos. 
9.3. O CONTRATANTE não realizará pagamentos referentes a serviços e/ou 
produtos que forem executados em desacordo com as especificações contratadas. 
 
CAPÍTULO 10. DO REAJUSTE 
10.1. Os preços unitários dos serviços objeto do contrato que resultar deste Termo 
de Referência poderão ser reajustados depois de decorrido o prazo de 12 (doze) 
meses da data da apresentação da proposta (Lei n° 10.192, de 2001, art. 3°, § 1°) e, 
nos reajustes subsequentes ao primeiro, depois de decorrido o prazo 12 (doze) meses 
em relação à data de início dos efeitos financeiros do último reajuste concedido. 
10.2. Será utilizada como referência a variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Para o cálculo do reajuste serão consideradas as variações do 
INPC verificadas entre o mês anterior ao da apresentação da proposta e o mês 
anterior àquele em que deverá ter início o valor reajustado. 
10.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação formal da CONTRATADA. 
10.4. A CONTRATADA poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito ao 
reajuste dos preços do contrato sempre que atingido o período de 12 (doze) meses de 
prática dos preços vigentes, considerando como referência para a aplicação do 
reajuste a data da formalização da solicitação. 
10.5. O CONTRATANTE procederá à prévia verificação se os preços contratados – 
com os reajustes pretendidos, se for o caso – são compatíveis com aqueles praticados 
no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. Não 
se evidenciando como vantajosos os preços praticados o CONTRATANTE negará o 
reajuste pretendido. 
 
CAPÍTULO 11. DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES 
11.1. A CONTRATADA deverá elaborar um projeto de implantação, em conjunto com 
as áreas técnicas do CONTRATANTE, onde deverão constar: 
11.1.1. Desenho da solução (topologia, configurações de rede, endereçamentos (IPs), 
etc.). 
11.1.2. As atividades de migração e preparação do ambiente, customização, testes e 
implantação. 
11.1.3. Para cada atividade detectada deve ser identificado o responsável pela mesma 
e o seu cronograma de implantação. 
11.2. As regras de segurança implementadas na solução deverão atender à política 
de segurança do CAU/BR (Disponível em: http://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2012/07/PORTARIA_NORMATIVA_49_CAU.pdf). 

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/PORTARIA_NORMATIVA_49_CAU.pdf
http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/PORTARIA_NORMATIVA_49_CAU.pdf
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11.3. Os procedimentos operacionais deverão atender às necessidades do 
CONTRATANTE. 
11.4. A implantação da solução deverá ser realizada pela CONTRATADA, podendo 
ser acompanhada e coordenada por analistas e técnicos do CONTRATANTE. 
11.5. A coordenação dos trabalhos será feita pela unidade competente do 
CONTRATANTE, vinculada à Gerência do Centro de Serviços Compartilhados do 
CAU. 
11.6. A implantação da solução será realizada no ambiente de produção, portanto, 
se necessário, as atividades deverão ocorrer após o expediente (horários noturnos ou 
em finais de semana e feriados, a critério do CONTRATANTE). 
11.7. Para implantação do sistema corporativo, o CONTRATANTE definirá a equipe 
que terá autorização para acompanhar e interagir nos servidores, em conjunto com a 
equipe da CONTRATADA, para customizar o ambiente em que o sistema será 
executado. 
11.8. Na conclusão da implantação, dentro dos prazos estabelecidos, no CAPÍTULO 
21 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, todos os requisitos funcionais e não funcionais 
descritos no Anexo I – A deverão estar plenamente disponíveis para uso na Solução 
(100% dos requisitos). 
11.8.1. O CONTRATANTE não realizará qualquer pagamento adicional referente a 
eventuais parametrizações ou customizações que sejam necessárias para a entrega 
da totalidade dos requisitos funcionais e não funcionais descritos no Anexo I – A, 
sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar a solução nos 
moldes especificados neste Termo de Referência e seus anexos. 
11.9. Na conclusão, o CONTRATANTE emitirá o Termo de Recebimento Provisório 
e, depois da conclusão dos testes e apresentação da prova de pleno funcionamento, 
emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. 
11.10. Após a implantação de cada solução, a CONTRATADA deverá entregar ao 
CONTRATANTE relatório contendo: 
11.10.1. Especificação dos servidores virtuais e suas configurações. 
11.10.2. Especificação dos produtos instalados (nome do produto, versão e 
fabricante). 
11.10.3. Políticas e regras implementadas. 
11.10.4. Demais informações necessárias para documentação da solução 
implantada. 
11.11. A documentação indicada no item acima deverá ser entregue no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados do aceite de cada implantação. 
 
CAPÍTULO 12. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
12.1. Os serviços deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA na modalidade 
24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias na semana). 
12.2. O início da prestação dos serviços de manutenção e de suporte técnico se dará 
quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
12.3. As versões dos softwares ofertados deverão sempre estar na versão mais atual 
disponível no mercado. A versão anterior não poderá permanecer instalada mais de 3 
(três) meses após o lançamento da última versão homologada. a versão anterior 
poderá permanecer instalada por tempo maior, desde que acordado com o 
CONTRATANTE. 
12.4. A CONTRATADA deverá interagir com os responsáveis técnicos do 
CONTRATANTE para tirar dúvidas relacionadas ao serviço prestado. 
12.5. A CONTRATADA deverá prestar serviço de help-desk (atendimento) via web 
ou telefônico aos usuários dos serviços contratados. 
12.6. Toda e qualquer alteração na configuração da solução (aplicação de novas 
regras, exclusão de regras, atualização de versões, aplicações de “patches” etc.) 
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deverá ocorrer mediante autorização formal do CONTRATANTE e deverá ser 
previamente planejada. 
12.7. As alterações das configurações deverão sempre ocorrer em horários pré-
determinados pelo CONTRATANTE, preferencialmente de 22h00 às 6h00. 
12.8. Para o controle e administração dos serviços realizados pela CONTRATADA, o 
CONTRATANTE deverá nomear representantes autorizados a interagir com a 
CONTRATADA. 
12.9. Deverão ser realizadas reuniões, quando solicitadas pelo CONTRATANTE, 
para dirimir dúvidas sobre o serviço contratado, análise e entendimento dos relatórios 
gerenciais e administrativos e revisão das configurações e procedimentos 
implementados. 
12.10. Os registros de acesso aos servidores, logs de firewall, IDS, IPS e demais 
equipamentos de perímetros que componham a solução dos últimos 90 (noventa) dias 
deverão estar disponíveis para acesso mediante solicitação. Os registros gravados, 
superiores a 30 (trinta) dias, deverão ser disponibilizados para o CONTRATANTE em, 
no máximo, 3 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação. 
12.11. Servidores Virtuais, Serviços e área de armazenamento em Storage só serão 
cobrados após sua ativação.  
12.12. O valor de uso de Storage se dará pelo valor unitário do Terabyte (TB) 
multiplicado pela quantidade de TB em utilização. 
 
CAPÍTULO 13. PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE TESTES DA 
SOLUÇÃO 
13.1. Para estas atividades devem ser realizados os seguintes tipos de testes: 
13.1.1. Testes Unitários. 
13.1.2. Testes Integrados. 
13.1.3. Testes de Performance. 
13.1.4. Testes de Regressão. 
13.2. Para planejamento, execução e controle dos testes da SOLUÇÃO, a 
CONTRATADA deverá: 
13.2.1. Elaborar um plano de testes baseado na metodologia que vier a adotar para a 
implementação. 
13.2.2. Definir a configuração e gestão do ambiente de testes. 
13.2.3. Capacitar a equipe do Projeto na metodologia de testes adotada. 
13.2.4. Coordenar e executar os testes de funcionalidade e de performance. 
13.2.5. Efetuar homologação integrada dos processos de trabalho referentes ao 
escopo do Projeto, simulando todos os procedimentos do ambiente real de produção 
do CONTRATANTE. 
13.2.6. Executar testes de stress e performance utilizando ferramenta de 
automatização de testes. 
13.2.7. Criar scripts de testes para realização de testes automatizados. 
13.2.8. Promover o envolvimento dos recursos do Projeto na execução, validação e 
aceite dos testes de acordo com os perfis funcionais dos usuários. 
13.2.9. Envolver a equipe técnica do Projeto na execução, validação e aceite dos 
testes de performance. 
13.2.10. Promover a execução dos procedimentos de teste de acordo com os perfis 
de acesso identificados. 
13.2.11. Promover os testes de utilização da Solução de Gestão Integrada a partir de 
estações de trabalho. 
13.2.12. Prover a documentação com a evidência dos casos de testes executados 
com seus respectivos roteiros (scripts). Os documentos apresentando os testes 
realizados, seus resultados e sua validação pelos respectivos aprovadores, deverão 
ser disponibilizados para o CONTRATANTE. 
13.3. Homologação dos Produtos da SOLUÇÃO. 
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13.3.1. Ao final da homologação de cada módulo ou Ordem de Serviço, o 
CONTRATANTE emitirá um Termo de Aceite, atestando o atendimento às 
especificações e que o produto entregue se encontra em condições de instalação em 
seu ambiente de produção. 
 
CAPÍTULO 14. DA ORDEM DE SERVIÇO 
14.1. A Ordem de Serviço (OS), vide Anexo I – H (Formulário de Ordem de Serviço), 
é o documento oficial do CONTRATANTE para encaminhamento de demandas e 
solicitação de suporte técnico e serviços técnicos especializados. 
14.2. A Ordem de Serviço será identificada por um número sequencial e ano da 
solicitação, devendo conter a identificação do serviço. 
14.3. As Ordens de Serviço serão confeccionadas pelo CONTRATANTE e deverão 
ser assinadas pelas partes antes do início da execução de qualquer serviço. 
14.4. Deverão constar da Ordem de Serviço o escopo, o esforço e o prazo de 
execução do serviço. O escopo deverá conter uma lista dos itens que deverão ser 
entregues e disponibilizados para homologação. Também deverão ser listados os 
artefatos a serem entregues. 
14.5. O prazo de término dos serviços executados em cada Ordem de Serviço será 
registrado quando da abertura da mesma e será proporcional à complexidade da 
atividade e à quantidade de Unidades de Serviços Técnicos - UST. 
14.5.1. Entende-se por artefatos/produtos toda e qualquer entrega resultante do 
esforço realizado, tais como relatórios, códigos, eventos, tabelas, ou quaisquer outros 
que sejam descritos como objeto da Ordem de Serviço. 
14.6. Após o recebimento da Ordem de Serviço de serviços técnicos especializados, 
a CONTRATADA deverá realizar a análise da demanda em até 3 (três) dias úteis. 
Nesse prazo deverá encaminhar, ao CONTRATANTE, a Ordem de Serviço -  OS - 
(Anexo I – H) contendo sua abrangência (sustentação, conhecimento, especificação 
ou/e implementação), atividades com estimativas de Unidades de Serviços Técnicos - 
UST (quando for serviço), cronograma e artefatos/produtos que serão 
desenvolvidos/entregues. 
14.7. Para determinação do escopo do serviço, a CONTRATADA deverá seguir as 
melhores práticas de levantamento de requisitos junto ao cliente. Nesta fase deverão 
ser identificados e mapeados os requerimentos funcionais, não funcionais e de 
processos de negócio para mudanças e/ou criação de novas funcionalidades, os quais 
deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE. 
14.8. A autorização para o início das atividades se dará única e exclusivamente por 
meio de Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE e deverá estar de acordo 
com suas especificações, devidamente aprovadas pelo Gestor do Contrato e 
demandante da Ordem de Serviço. 
14.9. A CONTRATADA deverá fazer a medição dos serviços técnicos especializados 
em Unidades de Serviços Técnicos - UST e encaminhar documento que demonstre 
esta quantificação para análise e aprovação do CONTRATANTE. 
14.9.1. Os serviços de suporte técnico, ainda que objeto de Ordens de Serviço, não 
serão medidos em Unidades de Serviços Técnicos – UST, por se tratarem de serviços 
contratados e pagos mensalmente. 
14.10. Caso a solicitação de Ordem de Serviço seja cancelada a pedido do 
CONTRATANTE, a CONTRATADA receberá proporcionalmente pelo serviço já 
realizado e atestado. Para atender especificamente a essa situação, será necessário 
que a CONTRATADA apresente os artefatos que comprovem as atividades feitas até 
o momento, para validação e aprovação. 
14.11. Os serviços estabelecidos nas Ordens de Serviço deverão ser colocados à 
disposição do CONTRATANTE para atesto e serão considerados entregues se 
atestados pelo demandante e de acordo as Ordens de Serviço que lhe deram origem. 
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Caso atestado, será considerada como a data efetiva de entrega do serviço aquela em 
que o serviço for colocado à disposição do CONTRATANTE. 
14.12. As Ordens de Serviço que possam provocar impacto/indisponibilidades 
deverão ser executadas prioritariamente fora do horário normal de expediente, em 
dias úteis, ou em finais de semana, após agendamento e autorização do 
CONTRATANTE. 
14.13. Os serviços técnicos deverão sempre ser executados por profissionais que 
detenham os conhecimentos requeridos para a execução conforme detalhado na 
Ordem de Serviço. 
14.14. Todas as Ordens de Serviços serão controladas por meio eletrônico, em 
sistema de gestão de tickets disponibilizado pela CONTRATADA que deverá atualizar 
as informações das Ordens de Serviço na forma indicada pelo CONTRATANTE. 
14.15. O CONTRATANTE deverá analisar a qualidade dos serviços realizados pela 
CONTRATADA e propor as glosas e/ou multas que deverão ser aplicadas à Ordem de 
Serviço quando não atendidos os padrões de qualidade e resultados esperados 
especificados, anexando elementos comprobatórios do atendimento e/ou não 
atendimento. 
14.16. A medição dos serviços tomará como referência as especificações e 
informações contidas nas Ordens de Serviço e no resultado apurado da efetiva 
prestação do serviço a ser registrado em relatório de acompanhamento. 
14.17. O CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA os serviços técnicos 
especializados efetivamente realizados em cada Ordem de Serviço, apurados ao final 
destes, de acordo com os procedimentos de medição estabelecidos e o atendimento 
aos Níveis de Serviço acordados no instrumento contratual. 
14.18. A Ordem de Serviços é o documento válido para definir os prazos para a 
entrega dos artefatos acordados. Qualquer alteração deverá ser devidamente 
justificada e acordada entre as partes, com a respectiva adequação documentada na 
Ordem de Serviço. 
14.19. A quantidade de esforço necessário para atendimento de um objetivo definido 
na Ordem de Serviço pode ser redimensionada, desde que as partes estejam em 
comum acordo. Neste caso, será necessária a apresentação prévia, pela 
CONTRATADA, de Relatório de Impacto, detalhando as causas do 
redimensionamento e os efeitos decorrentes. 
14.20. Após a apresentação prévia o CONTRATANTE deverá aprovar ou rejeitar o 
Relatório de Impacto e seus efeitos. 
14.21. Todos os artefatos/produtos entregues pela CONTRATADA estarão sujeitos à 
auditoria e controle de qualidade executados pelo CONTRATANTE ou por empresa 
contratada para esse fim. 
14.22. Nos casos em que a análise preliminar em até 3 (três) dias úteis não seja 
suficiente para dimensionar o esforço total de especificação e implementação da 
demanda, deverão ser abertas uma ou mais Ordens de Serviço de Especificação, para 
que posteriormente sejam dimensionadas e abertas as Ordens de Serviço de 
implementação pertinentes. 
14.23. A classificação da abrangência da Ordem de Serviço em Especificação e/ou 
implementação dependerá de sua complexidade. 
14.24. Todos os serviços deverão ser executados e documentados obedecendo aos 
critérios estabelecidos em metodologia a ser indicada pela CONTRATADA e 
referendada pelo CONTRATANTE. 
14.25. A CONTRATADA deverá garantir que as atualizações por ela desenvolvidas 
estarão livres de qualquer rotina não autorizada pelo CONTRATANTE, como vírus, 
drivers e componentes que possam afetar negativamente os dados ou recursos de 
programa e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do 
CAU/BR e dos CAU/UF. 
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14.26. O CONTRATANTE considera como requisito para cumprimento de prazos que 
o produto entregue esteja livre de erros e viável para publicação em ambiente de 
produção. Os demais casos não são considerados válidos. 
 
CAPÍTULO 15. DA UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO 
15.1. Entende-se por Unidade de Serviço Técnico (UST) o consignado nos preceitos 
de gestão de projetos e medida de esforço de serviços.  
15.2. UST é, portanto, a unidade utilizada para quantificar o esforço de trabalho 
necessário para execução de atividades de um serviço quando requerem 
conhecimento especialista da equipe envolvida. 
15.3. A UST é aplicável a qualquer serviço técnico, podendo mensurar apenas um 
pacote de trabalho ou até mesmo um projeto inteiro. Poderá ter classificações ou tipos 
adequados a cada necessidade de produto e/ou serviço a ser entregue. 
 A UST inclui o esforço dedicado para elaboração da massa crítica de conhecimento 
necessária para a construção do referido serviço, depreciação dos ativos envolvidos 
no trabalho e o esforço do controle de qualidade, gestão, controle de risco, 
planejamento das ações, comunicação e outras atividades de bastidores necessárias 
para gerar-se um pacote dentro do nível de serviço acordado, além das horas visíveis 
despendidas pelos envolvidos no processo.  
15.4. As atividades são valoradas em função do seu nível de complexidade. Dada a 
variação da complexidade das atividades existentes, associam-se níveis para 
enquadramento. 
15.5. Proporcional ao nível de complexidade da atividade, está a especialização dos 
profissionais que as executarão, de forma que a quantidade de unidades de suporte 
técnico garanta a justa remuneração da atividade.  
15.6. A complexidade das atividades considera a relevância dos serviços, sua 
precedência sobre as demais, sua dificuldade operacional, o grau de documentação 
existente, as características dos profissionais de mercado e sua capacidade em 
cumprir as atividades 
15.7. No Anexo I – E (Catálogo de Serviços) estão descritos e definidos os graus de 
complexidade adotados com a respectiva valoração em UST. 
 
CAPÍTULO 16. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
16.1. Os produtos resultantes da execução de serviços técnicos especializados 
deverão ter garantia de 90 (noventa) dias após sua disponibilização no ambiente de 
produção. 
16.2. Os custos de manutenção corretiva durante o período de garantia do sistema – 
90 (noventa) dias após sua disponibilização no ambiente de produção – são de 
responsabilidade da empresa contratada. 
16.3. As correções necessárias aos serviços ainda em garantia serão iniciadas e 
executadas nos prazos máximos abaixo, contados a partir da comunicação: 
 

CORREÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARANTIA 

Criticidade Característica 
Início de 

Atendimento 

Prazo Máximo de 
Solução de 
Contorno 

Prazo Máximo 
de Solução 
Definitiva 

Nível 1 

Incidente com 
paralisação do 

sistema ou 
comprometimento 
grave de dados, 

processos ou 
ambiente. 

Em até 2 
(duas) horas 
corridas após 
informado o 
incidente / 

paralisação à 
CONTRATADA

. 

Em até 12 (doze) 
horas corridas 

após informado o 
incidente / 

paralização à 
CONTRATADA. 

Em até 2 (dois) 
dias úteis após 

informado o 
incidente / 

paralização à 
CONTRATADA. 
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Nível 2 

Incidente sem 
paralisação do 

sistema, porém, 
com 

comprometimento 
mediano de 

dados, processos 
ou ambiente. 

Em até 4 
(quatro) horas 
corridas após 
informado o 
incidente/ 

paralisação à 
CONTRATADA

. 

Em até 24 (vinte 
de quatro) horas 

corridas após 
informado o 
incidente/ 

paralisação à 
CONTRATADA. 

Em até 3 (três) 
dias úteis após 

informado o 
incidente / 

paralização à 
CONTRATADA. 

Nível 3 

Incidente sem 
paralisação do 

sistema e 
pequeno ou 

nenhum 
comprometimento 

de dados, 
processos ou 

ambiente. 

Em até 16 
(dezesseis) 

horas corridas 
após informado 

o incidente/ 
paralisação à 

CONTRATADA
. 

Em até 36 (trinta e 
seis) horas 

corridas após 
informado o 
incidente/ 

paralisação à 
CONTRATADA. 

Em até 5 (cinco) 
dias úteis após 

informado o 
incidente / 

paralização à 
CONTRATADA. 

 
16.4. Havendo o descumprimento dos prazos estabelecidos neste capítulo a 
CONTRATADA estará sujeita à aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto 
neste Termo de Referência. 
 
CAPÍTULO 17. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
17.1. A CONTRATADA deverá assegurar durante toda a vigência contratual a 
qualidade dos produtos e serviços prestados. 
17.2. Deverão ser atendidos os Níveis de Serviço estabelecidos neste Termo de 
Referência, inclusive quanto às entregas realizadas, que deverão refletir a qualidade 
no desenvolvimento de toda a Solução. 
17.3. A baixa qualidade na prestação dos serviços sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação das sanções cabíveis, conforme previsto neste Termo de Referência. 
 
CAPÍTULO 18. DA OCORRÊNCIA DE INCIDENTES 
18.1. No caso de detecção de algum incidente de segurança, a CONTRATADA 
deverá acionar o CONTRATANTE imediatamente, para que sejam tomadas as 
medidas corretivas e legais necessárias. 
 

Incidente SLA 

Notificação de incidentes emergenciais Até 30 minutos 

Iniciar atendimento para correção de problemas, 
vulnerabilidades e/ou incidentes de segurança 

Até 60 minutos 

 
18.2. Deverá ser disponibilizado ao CONTRATANTE acesso ao painel de 
monitoramento de incidentes, em relação ao ambiente contratado. 
18.3. No caso de identificação de incidentes por parte da equipe do 
CONTRATANTE, o prazo referente ao início do atendimento será contado a partir da 
comunicação por parte do CONTRATANTE à CONTRATADA. 
18.4. Serão considerados incidentes de segurança: os acessos indevidos, instalação 
de códigos maliciosos, negação dos serviços (DoS), ataques por força bruta, ou 
qualquer outra ação que vise prejudicar a funcionalidade dos serviços prestados para 
o CONTRATANTE. 
18.5. As tentativas de acessos indevidos, de instalação de códigos maliciosos, ou de 
qualquer outra ação que venha pôr em risco a segurança do ambiente do CAU/BR e 
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dos CAU/UF, sem sucesso, mas que seja detectada insistência por parte da pessoa 
mal-intencionada, o CONTRATANTE deverá ser comunicado imediatamente para que 
possam ser tomadas ações preventivas. 
18.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar no Portal de Acompanhamento de 
Serviços todas as informações necessárias (origem do ataque, tipo de ataque, data e 
hora, logs, etc.) para que sejam apurados os incidentes de segurança reportados. o 
CONTRATANTE deverá informar previamente as pessoas autorizadas a solicitar e 
obter estas informações. 
18.7. Dependendo do grau do incidente, a CONTRATADA deverá deslocar recursos 
técnicos capazes de dar suporte ao problema, para compor a equipe responsável da 
CONTRATANTE, visando tirar quaisquer dúvidas e dar suporte nas providências a 
serem customizadas. 
18.8. O eventual deslocamento de técnicos para os locais de execução dos serviços, 
localizados em Brasília, não poderá gerar ônus adicionais ao CONTRATANTE. 
 
CAPÍTULO 19. DA SEGURANÇA E ARMAZENAMENTO DE DADOS 
19.1. A CONTRATADA deverá garantir, através dos recursos de segurança 
disponibilizados para o atendimento ao cenário proposto, a inviolabilidade dos dados e 
dos serviços prestados. Para isso, deverão ser utilizados, além dos recursos físicos, 
mecanismos de controle de perímetro (Firewalls, IDSs, IPSs e afins) que garantam a 
disponibilidade dos serviços e servidores. 
19.2. A inviolabilidade deverá ser garantida no armazenamento, tráfego, e eventual 
manuseio dos dados, ou seja, durante qualquer intervenção técnica a ser realizada. 
 
CAPÍTULO 20. DO BACKUP E RESTORE 
20.1. As rotinas de Backup e Restore deverão ser executadas pela CONTRATADA 
conforme frequência estabelecida na política de segurança do CAU/BR. 
20.2. Os backups deverão ser armazenados em infraestrutura da CONTRATADA. 
20.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar software e hardware de backup e 
restore, sem custos adicionais ao CONTRATANTE. 
20.4. O backup deverá ser realizado de acordo com a seguinte agenda: 
 

Semana
/Dia 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

1ª 
Semana 

Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 
Semanal 

2ª 
semana 

Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 
Semanal 

3ª 
semana 

Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 
Semanal 

4ª 
semana 

Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental 
Completo 
Mensal 

 
20.5. O período de retenção dos backups deverá ser 12 (doze) meses e respeitar 
mensalmente a seguinte quantidade de backups: 
20.5.1. Backups diários incrementais: 6 (seis). 
20.5.2. Backup Normal por semana: 1 (um). 
20.5.3. Backups normais mensais (a serem armazenados): 12 (doze). 
20.6. Após o início da vigência contratual os eventuais ajustes na rotina de backups 
serão definidos pela equipe técnica do CONTRATANTE, após análises junto à 
CONTRATADA. 
20.7. Os backups deverão ser armazenados em repositório de armazenamento de 
cópias de segurança específico, com controle de acesso físico/lógico e, ainda, sistema 
de prevenção/proteção contra incêndios, podendo ser armazenados em disco, disco 
virtual ou unidade de fita LTO. 
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20.8. Enquanto o contrato estiver em vigência e ao final do contrato os backups 
deverão ser entregues ao CONTRATANTE. Em caso de não continuidade do contrato, 
todas as informações referentes a backups deverão ser eliminadas pela 
CONTRATADA. 
20.8.1. Os backups mensais deverão ser enviados para o CONTRATANTE, por meio 
de um canal seguro, tais como SFTP ou SSH, durante toda a vigência contratual. 
 
CAPÍTULO 21. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
21.1. O CONTRATANTE indicará um Gestor do Contrato, que será responsável pelo 
acompanhamento do fornecimento dos serviços e produtos. 
21.2. A CONTRATADA iniciará os serviços previstos a partir da assinatura do 
contrato, tendo como base os seguintes prazos: 
 

Serviços Prazo 

Reunião inicial dos trabalhos 
Até o 5° dia útil após a assinatura do 

contrato. 

Instalação, configuração e disponibilização da 
Solução 

Até o 20° dia útil após a assinatura do 
contrato. 

Serviços de suporte e atualização de 
programa 

Até o 20º dia útil após a assinatura do 
contrato. 

Serviços Técnicos - sob demanda 
Até o 5° dia útil após a disponibilização 

da Solução. 

 
21.3. A instalação, configuração e disponibilização dos programas para o ambiente 
tecnológico destinado ao uso do CONTRATANTE, assim como a concessão do direito 
de uso das licenças correlatas, deverão estar concluídas até 20 (vinte) dias úteis após 
a assinatura do contrato e mediante ao Plano de Implantação a ser elaborado em 
conjunto com a equipe técnica responsável do Centro de Serviços Compartilhados do 
CAU. 
21.3.1. Somente haverá o aceite da Solução mediante a comprovação de atendimento 
de 100% (cem por cento) dos requisitos funcionais e não funcionais descritos no 
Anexo I – A deste Termo de Referência. 
21.4. Todas as Parametrizações e Customizações necessárias para atendimento às 
especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos deverão estar 
concluídas em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato. 
21.5. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, na forma, quantidade e 
qualidade pactuada, nos locais definidos pelo CONTRATANTE conforme o CAPÍTULO 
22 – LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
21.6. Nas solicitações posteriores à implantação, a CONTRATADA deverá observar 
os seguintes prazos para execução dos serviços: 

Serviços Prazo 

Disponibilização de Licenças de Uso 
Até o 5° dia útil após a emissão da 

respectiva Ordem de Serviço. 

Suporte Técnico 
Dia útil posterior à disponibilização da 

Licença de Uso. 

Serviços Técnicos Especializados 
Até o 3º dia útil após a emissão da 

respectiva Ordem de Serviço, para a 
análise da demanda. 

Serviços de Treinamento e Capacitação 

Até o 3º dia útil após a emissão da 
respectiva Ordem de Serviço, para 

confirmação da disponibilidade na data 
sugerida. 
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Serviços de Hospedagem e Armazenamento 
em Nuvem 

Até o 3° dia útil após após a emissão 
da respectiva Ordem de Serviço, para 
a disponibilização da capacidade de 

armazenamento solicitada. 

 
21.7. Os atestes (homologação) serão realizados, prioritariamente, em até 30 (trinta) 
dias após a disponibilização do serviço para o CONTRATANTE. 
21.8. Caberá ao CONTRATANTE organizar e conduzir as homologações. A 
CONTRATADA deverá participar, presencialmente, se convocada, das homologações, 
dando o suporte necessário em tudo aquilo que for requisitado pelo CONTRATANTE. 
 
CAPÍTULO 22. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
22.1. Todos os serviços contratados deverão considerar como instalações sede do 
CONTRATANTE a cidade de Brasília (DF). 
22.2. No decorrer da execução dos serviços prestados no desenvolvimento do 
projeto, quando realizados em Brasília (DF), será de responsabilidade da 
CONTRATADA o deslocamento dos profissionais envolvidos na prestação dos 
serviços, inclusive quanto a eventuais despesas de logística e hospedagem. 
22.3. São também entendidas como instalações do CONTRATANTE as sedes dos 
CAU/UF, localizadas nas capitais dos estados em todo o território nacional. 
22.4. Mediante comunicação prévia, os serviços prestados no desenvolvimento do 
projeto poderão ser realizados em local designado pelo CONTRATANTE, em qualquer 
das sedes dos CAU/UF. Nesses casos, os custos de logística e hospedagem dos 
colaboradores da CONTRATADA serão ressarcidos pelo CONTRATANTE nos moldes 
previstos na Resolução CAU/BR nº 47/2013 e suas alterações. 
22.5. Caso os servidores utilizados pelo CAU/BR estejam hospedados em prestador 
de serviços do tipo Data Center, modalidades colocation ou hosting, aquele local 
deverá ser entendido, para efeito das especificações, como instalação do 
CONTRATANTE. 
22.6. O CONTRATANTE se responsabilizará pela disponibilização da estrutura 
básica necessária para a execução dos serviços sempre que os serviços forem 
executados em suas dependências ou em instalações por ela designadas. 
 
CAPÍTULO 23. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
23.1. Todos os produtos gerados pela empresa contratada, vinculados ao contrato, 
deverão ser entregues ao CONTRATANTE, que terá o direito de propriedade sobre os 
mesmos. 
23.2. Para consecução do repasse de conhecimentos técnicos, a empresa 
contratada deverá garantir a entrega da documentação de acordo com os padrões do 
ferramental adotado na prestação dos serviços. 
23.3. Em caso de descontinuidade do produto no mercado ou do encerramento das 
operações do fabricante da solução, a CONTRATADA se obriga a fornecer toda a 
documentação técnica da solução, bem como fornecer todo o código-fonte da última 
versão da solução, para que o CONTRATANTE tenha os componentes necessários 
para a manutenção e sustentação da solução pelos meios que ele escolher. 
23.3.1. Caso a CONTRATADA não seja o fabricante do software, deverá apresentar 
declaração do fabricante/desenvolvedor se comprometendo a atender ao item 23.3 
deste TR.  
 
CAPÍTULO 24. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 
24.1. Para facilitar a gestão do contrato, estabelecem-se Níveis Mínimos de Serviço 
exigidos para a execução dos serviços contratados. Durante a vigência do contrato, no 
atendimento das tarefas demandadas, deverá a CONTRATADA atender aos níveis de 
serviço definidos neste instrumento. 
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24.2. Durante o período de vigência contratual os requisitos de níveis de serviço 
poderão ser reajustados, mediante acordo entre as partes, nas seguintes condições, 
conforme Acórdão 717/2010 – TCU – Plenário: 
24.2.1. Seja tecnicamente justificada.  
24.2.2. Não implique acréscimo ou redução do valor contratual do serviço além dos 
limites de 25% (vinte e cinco por cento) permitidos pelo art. 65, § 1º da Lei 8.666, de 
1993.  
24.2.3. Não configure descaracterização do objeto licitado. 
24.3. Níveis de serviços são critérios objetivos e mensuráveis estabelecidos para 
que o CONTRATANTE possa aferir e avaliar diversos fatores relacionados com os 
serviços contratados, quais sejam: qualidade, desempenho, disponibilidade, custos, 
cobertura e segurança.  
24.4. Para mensurar esses fatores serão utilizados indicadores relacionados com a 
natureza e características dos serviços, para os quais são estabelecidas metas 
quantificáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.  
24.5. A frequência de aferição e avaliação dos níveis de serviço ocorrerá conforme 
descrito neste capítulo, devendo a CONTRATADA apresentar relatório gerencial de 
serviços, apresentando-o ao CONTRATANTE até o quinto dia útil após a conclusão do 
ciclo de medição.  
24.6. Devem constar desse relatório, entre outras informações, os indicadores/metas 
de níveis de serviço alcançados, recomendações técnicas, administrativas e 
gerenciais para o próximo ciclo e demais informações relevantes para a gestão 
contratual.  
24.7. O conteúdo detalhado e a forma do relatório gerencial serão definidos pelas 
partes. 
24.8. A apuração dos níveis de serviço não considerará os períodos de 
indisponibilidades e atrasos justificados, que podem decorrer de:  
24.8.1. Períodos de interrupção previamente acordados.  
24.8.2. Motivos de força maior (exemplo: enchentes, terremotos ou calamidade 
pública).   
24.9. Para cada Ordem de Serviço de suporte técnico, em função da sua severidade, 
os seguintes Níveis de Serviço deverão ser atendidos: 
 

Urgência Descrição 
Tempo de 
Resolução 

Alta 
Esse nível de severidade é aplicado quando há́ 
indisponibilidade do uso de sistemas em virtude do 
software.  

2 (duas) horas após 
abertura do 
chamado. 

Média 

Esse nível de severidade é aplicado quando há́ 
falha, simultânea ou não, do uso do sistema em 
virtude do software, estando ainda disponível, 
porém apresentando problemas.  

4 (quatro) horas 
após abertura do 

chamado. 

Baixa 
Esse nível de severidade é aplicado para a 
instalação, configuração e atualização de versões 
do software.  

16 (dezesseis) 
horas após abertura 

do chamado. 
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24.10. Para cada Ordem de Serviço referente a serviços técnicos especializados, em 
função da sua prioridade, os seguintes Níveis de Serviço deverão ser atendidos: 
 

Prioridade Descrição 
Tolerância 

Máxima 

Alta 
Esse nível de prioridade é aplicado quando há́ 
demandas de alto impacto para organização.  

1% de Atraso 

Média 
Esse nível de prioridade é aplicado quando há́ 
demandas de médio impacto para organização. 

5% de Atraso 

Baixa 
Esse nível de prioridade é aplicado quando há́ 
demandas de baixo impacto para organização. 

10% de Atraso 

 
24.11. A classificação de prioridade das demandas seguirá o estipulado pelo 
CONTRATANTE. 
24.12. Para os serviços relacionados à sustentação e armazenamento da Solução de 
Gestão Integrada os seguintes Níveis de Serviço deverão ser atendidos: 
 

Descrição Nível de Serviço 

Disponibilidade da infraestrutura do Ambiente da Solução de 
Gestão Integrada. 

99,9% de 
Disponibilidade 

Disponibilidade do serviço do Ambiente da Solução de 
Gestão Integrada. 

99,9% de 
Disponibilidade 

Disponibilidade de acessos simultâneos da Solução de 
Gestão Integrada 

Até 100% da faixa 
de usuários 
contratada 

Utilização da capacidade de processamento. Máximo de 85% 

Tempo de resposta da Solução de Gestão Integrada. 
Máximo de 4 

segundos 

 
24.13. Para todos os serviços relacionados aos serviços técnicos especializados da 
Solução de Gestão Integrada os prazos serão contados em dias úteis, considerando-
se uma jornada de 9h às 19h. 
24.14. Para todos os serviços relacionados à sustentação, armazenamento e suporte 
técnico da Solução de Gestão Integrada deve-se considerar como disponibilidade ou 
operação normal um funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 
por semana, todos os dias do ano. 
24.15. A disponibilidade dos serviços relacionados à sustentação e armazenamento 
da Solução de Gestão Integrada deverá ser aferida conforme modelo de cálculo 
abaixo.  
24.16. Fórmula para cálculo de disponibilidade:  
(HTP – HMP – HIP)/(HTP – HMP) * 100 
HTP (Horas Totais no Período) = Dias do Mês x Horas Dias.  
HMP (Horas de Manutenção Preventivas no Período - Manutenções programadas 
autorizadas pelo CONTRATANTE).  
HIP (Horas Indisponíveis no Período). 
24.17. A apuração do cumprimento dos níveis de serviços deverá observar o descrito 
na tabela a seguir:  
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Item 
Indicador de 

Nível de 
Serviço 

Forma de 
Cálculo 

Unidade 
de Medida 

Meta 
Exigida 

Interpretação Glosa 

Limite 
de 

Desvio 
da 

Meta 

Ciclo de 
Medição 

In
c

id
e
n

te
s
 

Índice de 
incidentes 

notificados em 
até 30 minutos 

após a sua 
ocorrência 

Total de 
incidentes 

notificados em 
até 30 minutos 

após a sua 
ocorrência/ 

Total de 
incidentes 

notificados x 
100 

% >= 95% Maior-Melhor 

5% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte. 

20% Mensal 

Índice de 
atendimentos 
de incidentes 
iniciados em 

até 60 minutos 
após a sua 
ocorrência 

Total de 
atendimentos 
de incidentes 
iniciados em 

até 60 minutos 
após a sua 
ocorrência/ 

Total de 
atendimentos 

de incidentes x 
100 

% >= 95% Maior-Melhor 

5% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte. 

20% Mensal 

S
u

p
o

rt
e
 T

é
c
n

ic
o

 

Índice de 
solicitações de 
urgência alta 
atendidas em 
até 2 horas 

após a 
abertura da 
Ordem de 
Serviço 

Total de 
solicitações de 
urgência alta 
atendidas em 
até 2 horas 
úteis após a 
abertura da 
Ordem de 

Serviço/ Total 
de solicitações 
recebidas x 100 

% >= 95% Maior-Melhor 

5% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte. 

20% Mensal 

Índice de 
solicitações de 

urgência 
média 

atendidas em 
até 4 horas 

após a 
abertura da 
Ordem de 
Serviço 

Total de 
solicitações de 
urgência média 
atendidas em 
até 4 horas 
úteis após a 
abertura da 
Ordem de 

Serviço/ Total 
de solicitações 
recebidas x 100 

% >= 95% Maior-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte. 

25% Mensal 

Índice de 
solicitações de 
urgência baixa 
atendidas em 
até 16 horas 

após a 
abertura da 
Ordem de 
Serviço 

Total de 
solicitações de 
urgência baixa 
atendidas em 
até 16 horas 
úteis após a 
abertura da 
Ordem de 

Serviço/ Total 
de solicitações 
recebidas x 100 

% >= 95% Maior-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte. 

25% Mensal 
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S
e
rv

iç
o

s
 T

é
c
n

ic
o

s
 E

s
p

e
c
ia

li
z
a
d

o
s

 

Índice de 
atraso em 
relação ao 

estabelecido 
na Ordem de 

Serviço 

Prazo total (em 
dias) para 

atendimento da 
demanda/ 

Prazo previsto 
(em dias) na 
Ordem de 

Serviço para 
atendimento da 
demanda x 100 

% <= 101% Menor-Melhor 

5% para 
cada ponto 
percentual 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
Ordem de 
Serviço. 

20% 

Por 
Ordem 

de 
Serviço 

Índice de 
atraso em 
relação ao 

estabelecido 
na Ordem de 

Serviço 

Prazo total (em 
dias) para 

atendimento da 
demanda/ 

Prazo previsto 
(em dias) na 
Ordem de 

Serviço para 
atendimento da 

demanda  x 
100 

% <= 105% Menor-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
Ordem de 
Serviço. 

25% 

Por 
Ordem 

de 
Serviço 

Índice de 
atraso em 
relação ao 

estabelecido 
na Ordem de 

Serviço 

Prazo total (em 
dias) para 

atendimento da 
demanda/ 

Prazo previsto 
(em dias) na 
Ordem de 

Serviço para 
atendimento da 

demanda  x 
100 

% <= 110% Menor-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
Ordem de 
Serviço. 

25% 

Por 
Ordem 

de 
Serviço 
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Índice de 
Testes com 

Erro 

Qtde. de casos 
de testes com 

erro 
% <= 10% Menor-Melhor 

5% para 
cada 2 
pontos 

percentuais 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
Ordem de 
Serviço. 

20% 

Por 
Entrega 

para 
Homolog

ação 

R
e
tr

a
b

a
lh

o
 

Índice de 
Homologações 

Devolvidas 
com Erro 

Qtde. de 
homologações 
devolvidas com 

erro 

Quantidade <= 1 Menor-Melhor 

10% para 
cada 

devolução 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
Ordem de 
Serviço. 

3 

Por 
Ordem 

de 
Serviço 

P
e
rf

o
rm

a
n

c
e
 

Índice de 
disponibilidade 

da 
infraestrutura 
do Ambiente 

da Solução de 
Gestão 

Integrada 

(HTP-HMP-
HIP)/(HTP-
HMP) x 100 

% >= 99,9% Maior-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte/hos

ting. 

25% Mensal 

Índice de 
disponibilidade 
do serviço do 
Ambiente da 
Solução de 

Gestão 
Integrada 

(HTP-HMP-
HIP)/(HTP-
HMP) x 100 

% >= 99,9% Maior-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
abaixo da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

25% Mensal 
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mensal de 
suporte/hos

ting. 

Índice de 
utilização da 

capacidade de 
processament

o 

Capacidade de 
Processamento 

Utilizada/ 
Capacidade 

Total de 
Processamento 

x 100 

% <= 85% Menor-Melhor 

4% para 
cada ponto 
percentual 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte/hos

ting. 

25% Mensal 

Índice de 
tempo de 

resposta da 
Solução de 

Gestão 
Integrada 

Tempo Médio 
de Resposta/ 

Tempo de 
Resposta 

Estabelecido 
em Contrato 

Segundos 
<= 4 

segundos 
Menor-Melhor 

4% para 
cada 

segundo 
acima da 

meta, sobre 
o valor 

inteiro da 
parcela 

mensal de 
suporte/ 
hosting. 

25% Mensal 

 
24.18. As glosas são acumulativas e estarão limitadas a 100% do valor do item de 
serviço. 
24.19. Havendo o descumprimento dos limites de desvio em relação às metas 
estabelecidas neste capítulo, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções cabíveis, 
conforme previsto neste Termo de Referência. 
 
CAPÍTULO 25. DO SIGILO 
25.1. A CONTRATADA ficará obrigada a assinar o Termo de Compromisso para 
Colaboradores Externos, conforme Anexo I – G. 
25.2. A CONTRATADA não poderá utilizar o nome, a marca CAU ou qualquer 
material desenvolvido pelo e para o CONTRATANTE relacionados aos seus produtos 
e programas, assim como os dados dos clientes a que tenha acesso no decorrer das 
atividades inerentes ao contrato que decorrer deste Termo de Referência, em ações 
desenvolvidas pela CONTRATADA fora do âmbito de atuação deste contrato. 
25.3. A CONTRATADA compromete-se a não divulgar quaisquer informações a que 
tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado 
conhecimento em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência, sem 
autorização, por escrito, do CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 
cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 
25.4. A CONTRATADA ficará obrigada a manter total sigilo a respeito das 
informações e dos dados processados e de quaisquer outros assuntos ligados às 
atividades desenvolvidas na execução do objeto contratado em conformidade com 
este Termo de Referência. 
25.5. A CONTRATADA ficará obrigada a tratar como “segredos comerciais e 
confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos e outros, 
utilizando-os apenas para as finalidades previstas no contrato, não podendo revelá-los 
ou facilitar sua revelação a terceiros. 
25.6. A infração às disposições deste CAPÍTULO sujeitará a CONTRATADA às 
indenizações por perdas e danos previstas na legislação e no contrato firmado entre 
as partes, à rescisão imediata do contrato e às demais sanções administrativas 
previstas no contrato, as quais, quando implicarem em pagamentos de valores ao 
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CONTRATANTE, poderão ser descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 
direito, ou cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
CAPÍTULO 26. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO 
26.1. Transferência de Conhecimento Técnico: 
26.1.1. A CONTRATADA deverá promover o repasse de todo o conhecimento técnico 
adquirido ou produzido na execução dos serviços para os técnicos designados pelo 
CONTRATANTE, podendo inclusive ser de outra empresa contratada. 
26.1.2. A transferência de conhecimento, no uso das soluções desenvolvidas pela 
empresa contratada, deverá ser viabilizada, conforme Plano de Transferência de 
Conhecimento (o qual fará parte do Plano de Implantação do Sistema) fornecido pela 
empresa contratada durante a fase de homologação e/ou implantação, em eventos 
específicos de transferência de conhecimento técnico, preferencialmente em ambiente 
disponibilizado pelo CONTRATANTE, e baseado em documentos técnicos e/ou 
manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos eventos 
deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE. 
26.1.3. A empresa contratada deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de 
Transferência de Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos 
técnicos do CONTRATANTE, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento 
transferido a outros técnicos e/ou a usuários finais. 
26.1.4. A transferência de conhecimento, direcionada para os técnicos indicados pelo 
CONTRATANTE, deverá ser focada na solução adotada para uma demanda 
específica ou de uma forma geral, de forma que haja transferência do conhecimento 
da tecnologia utilizada em todo o processo de desenvolvimento do sistema. Ao final da 
transferência, técnicos do CONTRATANTE deverão estar capacitados para realizarem 
a instalação, a manutenção e a evolução das funcionalidades do sistema caso 
necessários. 
26.1.5. Este plano deverá conter a revisão de toda a documentação gerada referente a 
todos os serviços prestados, incluindo-se outros documentos que, não sendo artefatos 
previstos, sejam adequados ao correto entendimento do serviço executado. 
26.2. Transferência de Conhecimento Interno da CONTRATADA: 
26.2.1. A empresa contratada deverá promover o repasse de conhecimento aos novos 
profissionais que vierem a compor a equipe técnica responsável pela execução das 
demandas do CAU/BR e, no caso de substituição dos responsáveis pela execução de 
serviços em andamento, minimizando problemas relacionados à continuidade e 
qualidade dos serviços prestados. 
26.2.2. O processo de transferência de conhecimentos deverá envolver especificações 
técnicas e detalhadas, contendo: funcionalidades, requisitos, classes, configurações, 
ambientes de software, dependências entre sistemas e outras utilizadas no 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas utilizados pelo CONTRATANTE. 
26.3. Quando necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar à empresa contratada 
o repasse periódico do conhecimento sobre a utilização das funcionalidades e/ou 
sistemas entregues. 
26.3.1. Além da transferência presencial, toda intervenção que altere o modus 
operandi dos sistemas ou funcionalidades deve constar no manual do usuário e help 
on-line do respectivo sistema que estará disponível no endereço da aplicação ou 
próprio. 
26.3.2. Processo de Homologação (usuários): 
26.3.2.1. Sempre que a demanda tiver a indicação da necessidade de homologação 
assistida, ou seja, de ter o acompanhamento físico (on-site) de representante da 
empresa contratada junto com os usuários, será realizado o processo de homologação 
assistida da solução desenvolvida (salvo quando o CONTRATANTE julgar que não se 
faz necessário). 
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26.3.2.2. A indicação da necessidade de que seja realizado o processo de 
Homologação Assistida poderá ser sinalizada inclusive no processo de especificação 
de requisitos/regras de negócio. 
 
CAPÍTULO 27. DA TRANSIÇÃO DOS SERVIÇOS 
27.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em um prazo máximo de 90 (noventa) 
dias antes do término de seu contrato, um plano para transferência de conhecimentos 
e tecnologias para a próxima empresa que vier a prestar serviços ao CONTRATANTE, 
ou para os funcionários do CAU/BR e dos CAU/UF. 
27.1.1. O plano para transferência de conhecimentos e tecnologias deverá conter, pelo 
menos, a revisão de toda a documentação gerada de todos os serviços prestados, 
acrescido de outros documentos que, não sendo artefatos previstos, sejam adequados 
ao correto entendimento do serviço executado. 
27.2. A CONTRATADA deverá realizar a capacitação dos técnicos do 
CONTRATANTE ou de empresa por ela designada. 
27.2.1. As capacitações que compõem esta transição deverão ocorrer durante o último 
mês anterior ao término da vigência do contrato e deverão estar contidas no plano de 
transferência de conhecimento e tecnologia a ser elaborado pela CONTRATADA e 
aprovado pelo CONTRATANTE. 
27.3. O fato de a CONTRATADA ou seus representantes não cooperarem ou 
reterem qualquer informação ou dado solicitado pelo CONTRATANTE, que venha a 
prejudicar, de alguma forma, o andamento da transição das tarefas e serviços, 
constituirá quebra de contrato, sujeitando-a às obrigações em relação a todos os 
danos causados ao CONTRATANTE por tal falha. 
27.4. A transferência de conhecimento ocorrerá em Brasília, na sede do CAU/BR ou 
em local indicado por este, com tempo máximo de 1 (um) mês de duração. 
27.5. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar técnicos com os 
objetivos de viabilizar a transferência do conteúdo e configurações dos servidores 
virtuais, bases de dados, storage e quaisquer outros itens que componham a Solução 
de Gestão Integrada para outro ambiente computacional a ser determinado pelo 
CONTRATANTE. 
27.6. Após a transferência integral do conteúdo e configurações e aceite formal do 
CONTRATANTE as bases de dados e o storage devem ser reformatados de modo a 
eliminar de forma irreversível as informações armazenadas nesses dispositivos. 
 
CAPÍTULO 28. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
28.1. A execução dos serviços será fiscalizada por empregados designados pelo 
CONTRATANTE, doravante denominada Fiscalização, com autoridade para exercer, 
como representante do CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 
28.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa 
fiscalização dos serviços. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
28.2.1. Encaminhar para providências o documento que relacione as ocorrências que 
impliquem em sansões a serem aplicadas à CONTRATADA. 
28.2.2. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as 
providências necessárias ao bom andamento dos serviços. 
28.2.3. Acompanhar e atestar a execução dos serviços, indicando as ocorrências 
verificadas. 
28.2.4. Avaliar a qualidade do objeto, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte. 
28.2.5. Notificar a empresa CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 
imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção, conforme 
sua conveniência. 
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28.2.6. Aplicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA desobedeça 
quaisquer das cláusulas estabelecidas neste instrumento ou naqueles a ele 
vinculados. 
28.3. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais. 
28.4. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
pelos danos causados ao CAU/BR, CAU/UF, ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa, dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos, no decorrer 
da execução do objeto do contrato. 
28.5. Cabe ao CONTRATANTE a determinação, coordenação, supervisão, controle 
e fiscalização, bem como a gestão qualitativa dos serviços a serem prestados, e à 
CONTRATADA a responsabilidade da execução operacional dos serviços, pelo 
gerenciamento dos seus recursos humanos e físicos. 
 
CAPÍTULO 29. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
29.1. Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, 
por intermédio dos empregados designados, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e exigindo as medidas corretivas necessárias. 
29.2. Acompanhar o desenvolvimento do contrato, conferir os serviços executados, 
quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços, podendo ainda 
sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de 
acordo com os termos contratuais. 
29.3. Observar que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições 
de qualificação exigidas neste Termo de Referência e em seus Anexos. 
29.4. Fornecer ao preposto da CONTRATADA uma lista com todos os contatos 
internos do CONTRATANTE que tenham participação no projeto para facilitar a 
comunicação. 
29.5. Comunicar à CONTRATADA qualquer alteração ou mudança no planejamento 
original ou no escopo. 
29.6. Garantir que o pessoal da CONTRATADA tenha acesso a todas as áreas, 
informações, equipamentos e ambientes necessários à correta execução dos serviços. 
29.7. Informar aos recursos humanos do projeto as atividades da CONTRATADA e 
direcioná-los a prover a ajuda e cooperação necessária para a conclusão e o sucesso 
das atividades. 
29.8. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de acordo com o planejamento 
estabelecido. 
29.9. Zelar pelo cumprimento dos prazos por parte das diversas áreas da 
CONTRATADA e/ou empresas terceirizadas prestadoras de serviços envolvidas no 
projeto. 
29.10. Centralizar qualquer comunicação ao preposto da CONTRATADA. 
29.11. Mensurar, em conjunto com o Gerente do Projeto da CONTRATADA, os 
possíveis impactos ocasionados pelo não cumprimento das atividades dentro dos 
prazos estabelecidos no cronograma de atividades. 
 
CAPÍTULO 30. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
30.1. Cumprir fielmente o estipulado neste Termo de Referência e seus Anexos e na 
proposta de preços apresentada no momento da licitação. 
30.2. Executar os serviços de disponibilização, customização e manutenção 
preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva, dentro dos prazos previstos. 
30.3. Repassar os conhecimentos sempre que solicitado. 
30.4. Cumprir fielmente todas as condições contratuais estabelecidas, executando-
as sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
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30.5. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços contratados, nos 
termos da legislação vigente, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, 
obedecendo às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial às que digam 
respeito à segurança, à confiabilidade e à integridade. 
30.6. Acatar as orientações do Gestor do Contrato, sujeitando-se a mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas. 
30.7. Todos os profissionais da CONTRATADA que terão acesso aos bancos de 
dados do CAU deverão assinar o Termo de Compromisso para Colaboradores 
Externos, conforme o modelo do Anexo I – G. 
30.8. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 
CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados. 
30.9. Indicar preposto que será o responsável pelo relacionamento com o CAU com 
experiência em coordenação e supervisão de projetos de TI. O preposto deverá 
possuir os conhecimentos e a capacidade profissional necessários, deverá ter 
competência para resolver imediatamente todo e qualquer assunto relacionado com os 
serviços contratados. O mesmo deverá estar disponível nas dependências do CAU, 
quando necessário, para acompanhamento das demandas contratadas. 
30.10. Confeccionar, sempre que solicitado, relatório atualizado do andamento do 
desenvolvimento de determinado serviço. 
30.11. Empregar na execução dos serviços pessoal preparado, legalizado, e, quando 
em serviço, portando crachá de identificação. 
30.12. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem 
sobre a execução dos serviços prestados. 
30.13. Participar de reuniões pré-definidas com a equipe técnica responsável do 
CONTRATANTE. 
30.14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no ato convocatório. 
30.15. Levantamento dos processos de negócio necessários para a execução dos 
serviços previstos em conjunto com os técnicos do CONTRATANTE. 
30.16. Testes de cópia de segurança e restauração da cópia da solução contratada 
em conjunto com o CONTRATANTE. 
30.17. Realizar o aproveitamento total das parametrizações efetuadas quando da 
atualização de versão ou a adequação quando não for possível aproveitar a 
parametrização na migração de uma versão para outra, sem custo adicional para o 
CONTRATANTE. 
30.18. Garantir a compatibilidade dos processos e instâncias existentes, e demais 
funcionalidades dos módulos contratados, para o total funcionamento posterior à 
migração de versões da Solução. 
30.19. Dispor, às suas expensas, os equipamentos e programas, pessoal técnico 
qualificado, link de comunicação, telefone e demais meios para realizar reunião via 
Web, conferência ou videoconferência e quaisquer outros julgados necessários para a 
execução dos serviços previstos. 
 
CAPÍTULO 31. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
31.1. Incorre em infração administrativa, inclusive nos termos da Lei nº 8.666, de 
1993, e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
31.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação que decorrer deste Termo de Referência. 
31.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
31.1.3. Descumprir os Níveis Mínimos de Serviço, as Garantias dos Serviços e o Nível 
de Qualidade dos Serviços estipulados no contrato que decorrer deste Termo de 
Referência. 
31.1.4. Fraudar a execução do contrato que decorrer deste Termo de Referência. 
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31.1.5. Comportar-se de modo inidôneo. 
31.1.6. Cometer fraude fiscal. 
31.1.7. Não manter a proposta apresentada. 
31.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 
31.1 e seus subitens ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 
31.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para o Contratante. 
31.2.1.1. A reincidência de advertência no período de 2 (dois) meses sujeitará a 
CONTRATADA a uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do 
faturamento devido no mês da segunda ocorrência, além das demais sanções 
previstas no contrato que decorrer deste Termo de Referência. 
31.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% do valor do serviço. 
31.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato 
que decorrer deste Termo de Referência, no caso de inexecução total do objeto. 
31.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida. 
31.2.4. Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com o CAU/BR, pelo 
prazo de até dois anos. 
31.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, e consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
31.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a contratada ressarcir o CONTRATANTE dos prejuízos 
causados. 
31.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a CONTRATADA que: 
31.3.1. Tenha sofrido ou venha a sofrer condenação definitiva por praticar, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
31.3.2. Tenha praticado ou venha a praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos 
da licitação. 
31.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 
31.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e, subsidiariamente, 
a Lei nº 9.784, de 1999. 
31.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado, observado o princípio da proporcionalidade. 
31.6. As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer 
jus, da garantia contratual ou recolhidas diretamente ao CAU/BR, no prazo de 15 
(quinze) dias corridos contados a partir da data de sua comunicação, ou quando for o 
caso, cobradas judicialmente. 
31.7. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.  
31.8. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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31.9. As hipóteses de rescisão contratual serão regidas pelos artigos 77 a 80 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
31.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
CAPÍTULO 32. DA PROPOSTA COMERCIAL 
32.1. A Proposta Comercial deverá obrigatoriamente seguir o modelo do Anexo I – 
D. 
32.2. Os valores informados como “Valor Unitário” serão os preços propostos e 
informados pela licitante, referentes aos objetos a serem contratados. 
32.3. Os valores informados como “Valor Total” serão os obtidos a partir da relação 
entre quantidade multiplicada pelo “Valor Unitário”.  
32.4. A contratação será global, tendo no final do certame apenas uma única 
empresa vencedora. 
32.4.1. Os lances realizados durante a licitação serão sobre o “Valor Global da 
proposta”. 
32.5. Os valores deverão contemplar todos os custos para a execução dos serviços, 
tais como: encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, despesas 
financeiras, operacionais e administrativas, passagens, estadia e alimentação, 
margem de lucro e quaisquer outras necessárias para cumprir com as exigências de 
contrato, previstas no edital e seus Anexos. 
32.6. Quaisquer despesas ou custos omitidos ou incorretamente cotados serão 
considerados como incluídos no Valor Global da proposta. 
32.7. É facultado ao Pregoeiro e Equipe de Apoio realizar diligências para sanar 
falhas formais da proposta a exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, 
divergências entre preços unitários, subtotais e final. 
 
CAPÍTULO 33. DA ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATÓRIA 
33.1. Considerando que os padrões, os níveis de qualidade, a qualificação técnica, 
as quantificações e as especificações dos produtos a serem adquiridos estão 
adequadamente definidos por meio de especificações usuais no mercado e de modo 
objetivo no presente Termo de Referência, entende-se que a contratação que ora se 
pretende está enquadrada como serviço comum, obrigatoriamente na modalidade 
Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço, na forma de execução indireta, conforme 
Decreto nº 5.450/2005.  
 
CAPÍTULO 34. DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
34.1. DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 
34.1.1. Poderão participar da licitação os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e 
perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do 
sítio www.comprasnet.gov.br, atendidas as demais exigências do Edital. 
34.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
34.1.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema ou ao CAU/BR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
34.1.4. Não poderão participar deste Pregão: 
34.1.4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com 
o CAU/BR, durante o prazo da sanção aplicada; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.450-2005?OpenDocument
http://www.comprasnet.gov.br/
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34.1.4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 
34.1.4.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 
34.1.4.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
34.1.4.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste 
Pregão; 
34.1.4.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução ou recuperação 
judicial; 
34.1.4.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
34.1.4.8. Dirigentes, conselheiros e colaboradores do CAU/BR, inclusive familiares, 
na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010; 
34.1.4.9. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.  
34.1.5. A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 
submissão às condições estatuídas no Edital. 
34.1.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 
34.1.7. Com base nas exceções previstas no art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 
123/2016, e no art. 10, inciso II, do Decreto nº 8.538/2015, esta licitação não 
restringirá a participação de empresas no certame por critérios de porte. 
 
34.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA 
34.2.1. Visando dar segurança ao CONTRATANTE dos serviços a serem 
prestados/fornecidos, além das exigências administrativas e legais especificadas 
neste Termo de Referência, as empresas licitantes deverão, para demonstrar a 
qualificação técnica, atender, obrigatoriamente, aos requisitos constantes neste 
capítulo. 
34.2.2. Cada empresa licitante deverá preencher a planilha de requisitos constante no 
Anexo I – A. É esperado que seja entregue a resposta completa, detalhada e objetiva, 
de forma que seja possível identificar informações que permitam avaliar 
adequadamente cada um dos itens e critérios de avaliação especificados. A planilha 
apresentada deverá claramente identificar, para cada requisito, a forma de 
atendimento e a complexidade, caso seja necessário, conforme termos indicados no 
Anexo I – A (Requisitos da Solução).  
34.2.3. A empresa licitante deverá especificar claramente o modo de atendimento 
completo do requisito, conforme os modos de atendimento especificados abaixo: 
 

Forma de Atendimento Definição 

Nativo Atende Prontamente (entrega imediata). 

Parametrização 
Atendimento parcial necessitando apenas de 

configuração/parametrização. 

Customização 
Atendimento parcial necessitando de 

desenvolvimento/codificação. 

Não Atende Não possui a funcionalidade. 

 
34.2.4. Todas as respostas aos requisitos devem ser fornecidas no preenchimento da 
planilha constante no Anexo I – A, respeitando-se e limitando-se aos campos 
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solicitados. Qualquer resposta divergente da escala descrita ou que possa causar 
dúvidas no pregoeiro do CAU/BR ou em sua equipe de apoio será considerada como 
“Não Atende”. 
34.2.5. A coluna “Grau (s) de Complexidade para Parametrização ou Customização” 
só deverá ser preenchida caso a licitante indicar “Parametrização” ou “Customização” 
no atendimento ao requisito.  
34.2.5.1. A complexidade deverá respeitar sua dificuldade operacional e 
respeitará a escala indicada como: “Complexidade Baixa”, “Complexidade Moderada”, 
“Complexidade Média” ou “Complexidade Alta”.  
34.2.5.2. Todas as respostas classificadas pelo fornecedor como 
“Parametrização” ou “Customização”, mas sem o grau de complexidade indicado 
serão consideradas como “Complexidade Alta”. 
34.2.5.3. O fornecedor deverá indicar ainda qual o nível de esforço, em Unidades 
de Serviço Técnico (UST’s), necessário para a realização de todas as 
Parametrizações e Customizações indicadas na planilha. 
34.2.6. No caso de a licitante não ser a fabricante do software, deverá apresentar 
declaração ou documentação similar, emitida pela(s) proprietária(s) do(s) programa(s) 
da solução, atestando que a licitante-proponente está autorizada a comercializar o 
produto, suas licenças e os serviços no Brasil. 
34.2.7. No caso do item 34.2.6 será necessária, ainda, a apresentação da declaração 
indicada no item 23.3.1 deste Termo de Referência. 
34.2.8. Comprovar experiência no fornecimento de Solução de Gestão Integrada para 
Gestão de Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos. 
34.2.9. Para efeito de comprovação da capacidade técnica prevista no item 34.2.8, as 
empresas licitantes deverão apresentar pelo menos 1 (um) atestado de Capacitação 
Técnica emitido pela organização tomadora do serviço, comprovando que a licitante já 
forneceu e prestou os seguintes serviços: 
34.2.9.1. Fornecimento de licenças para Solução de Gestão Integrada para Gestão 
de Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos com 
serviços de disponibilização e customização de um projeto com escopo similar a este, 
contemplando não menos que 3 (três) estruturas organizacionais sendo gerenciados 
de forma integrada em uma mesma base. 
34.2.9.2. Prestação de serviços de suporte técnico e garantia tecnológica para 
Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), Gestão de 
Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, 
Indicadores e Metas e Gestão de Projetos para operação, tirar dúvidas e recebimento 
de solicitações de suporte. 
34.2.10. Os atestados de capacidade técnica da licitante deverão ser apresentados 
em papel timbrado ou com qualquer forma de identificação da pessoa jurídica 
declarante e responsável pelo fornecimento das informações contidas nos atestados. 
34.2.11. A pessoa jurídica declarante, emissora do(s) atestado(s) de capacidade 
técnica da licitante, deverá ser o cliente final (pessoa jurídica de direito público ou de 
direito privado) para o qual os serviços foram prestados. 
34.2.12. Apresentar currículo e demais documentos comprobatórios do profissional 
técnico responsável pela atuação no projeto (Gerente de Projeto), atendendo aos 
requisitos mínimos especificados no item 34.3. 
34.2.13. É desejável a apresentação da Certificação ISO 27.001 – Gestão de 
Segurança da Informação, referente a guarda e sigilo dos documentos processados e 
armazenados na solução ofertada. 
34.2.14. Atestados internacionais deverão ser traduzidos para o português por 
tradutor público juramentado e validados na forma da legislação brasileira. 
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34.2.15. A critério do pregoeiro do CAU/BR e de sua equipe de apoio, estes poderão 
valer-se de diligências para comprovar ou esclarecer informações quanto à 
documentação apresentada. 
34.2.16. A documentação referente à qualificação técnica da licitante será solicitada 
oportunamente pelo Pregoeiro do CAU/BR, nos prazos legais aplicáveis ao 
procedimento licitatório.  
 
34.3. DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO  
34.3.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais qualificados para atender 
os serviços solicitados pelo CONTRATANTE.  
34.3.2. O Gerente do Projeto a ser designado pela CONTRATADA para a execução 
dos serviços técnicos especializados de Gestão de Processos (BPMS), Gestão de 
Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, 
Indicadores e Metas e Gestão de Projetos deverá atender aos seguintes requisitos de 
qualificação técnico-profissional: 
34.3.3. Possuir curso superior completo (graduação) em Administração, Engenharia, 
Ciência da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins. 
34.3.4. Ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência em implantação da solução 
ofertada pela CONTRATADA. 
34.3.5. Possuir certificação na Solução de Gestão Integrada para Gestão de 
Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos 
ofertada pela CONTRATADA, caso exista tal programa de certificação. 
34.3.6. Possuir experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos em gerenciamento de 
projetos com padrões metodológicos PMBOK. 
34.3.7. O Gerente do Projeto deverá ser um preposto da CONTRATADA, com poderes 
por esta conferido para decidir e responder por todas as questões relacionadas aos 
serviços vinculados ao objeto deste Termo de Referência e, sucessivamente, do 
contrato que dele decorrer.  
34.3.8. As exigências de qualificação técnico-profissional previstas quanto ao Gerente 
de Projetos são requisitos para a habilitação, e serão verificados juntamente com a 
documentação de qualificação técnica da empresa. 
34.3.9. As atividades do Gerente do Projeto deverão ser executadas em todas as 
fases junto aos empregados do CAU, no que se refere ao planejamento, cronograma e 
controle de execução das atividades relacionadas aos projetos conforme detalhado a 
seguir: 
34.3.9.1. Definir o escopo de cada projeto, mapeando os requisitos esperados. 
34.3.9.2. Baseado no escopo, definir as atividades necessárias para a correta 
execução do projeto. 
34.3.9.3. Especificar o sequenciamento das atividades do projeto. 
34.3.9.4. Realizar a estimativa de duração das atividades e recursos essenciais. 
34.3.9.5. Criar e controlar o cronograma de cada projeto. 
34.3.9.6. Realizar o controle de qualidade e assegurar a garantia de qualidade do 
projeto. 
34.3.9.7. Acompanhar a execução dos projetos conforme os planos e cronogramas, 
apresentando as atualizações sempre que necessário. 
34.3.9.8. Supervisionar a equipe técnica da CONTRATADA alocada nos projetos. 
34.3.10. A equipe a ser designada para a execução dos serviços técnicos 
especializados para Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), 
Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da 
Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos deverá atender aos seguintes 
requisitos de qualificação técnica: 
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34.3.11. Todos os consultores e analistas deverão possuir curso superior completo 
(graduação) em Administração, Engenharia, Ciência da Computação, Tecnologia da 
Informação ou áreas afins. 
34.3.12. A equipe técnica deverá possuir experiência de no mínimo 2 (dois) anos em 
definição de Key Process Indicator (KPI), geração de procedimentos e treinamentos 
de implantação na solução ofertada, realização de descrição dos requisitos funcionais, 
modelagem de dados, criação de telas e suas funcionalidades, mapeamento, 
modelagem, redesenho e melhoria de processos de negócio, implementação de 
workflow na Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), Gestão 
de Conteúdo Corporativo (ECM), conhecimento em gestão documental, ciclo de vida 
de documentos, captura de documentos, controle de alterações, controle de 
vencimentos, expurgo de dados, assinatura digital, segurança de documentação em 
nuvem, Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e 
Gestão de Projetos ofertada. 
34.3.13. Possuir certificação na Solução de Gestão Integrada para Gestão de 
Processos (BPMS), Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos 
ofertada pela CONTRATADA, caso exista tal programa de certificação. 
34.3.14. As exigências quanto aos requisitos de qualificação técnica previstas neste 
Termo de Referência serão verificadas em momento de execução contratual para 
mitigar os riscos inerentes às atividades a serem executadas por profissionais 
inexperientes ou mal qualificados. 
34.3.15.  Os currículos do corpo técnico da CONTRATADA deverão ser entregues 
conforme o modelo constante do Anexo I – I (Modelo de Currículo), e no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato. 
34.3.16. Os currículos dos técnicos serão avaliados pela CONTRATANTE que poderá, 
a qualquer tempo, solicitar a substituição dos técnicos indicados pela CONTRATADA, 
que demonstre incompatibilidade no desempenho das atividades, em relação à 
experiência, qualificação e conhecimento, caso não atendam às demandas do 
CONTRATANTE. A substituição deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis.  
34.3.17. Todos os profissionais que integrarem a equipe técnica da CONTRATADA 
deverão apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do 
contrato, os comprovantes do atendimento ao exigido neste capítulo, bem como 
comprovar o vínculo com a CONTRATADA, podendo este ser vínculo societário, 
trabalhista, de prestação de serviços regida pela legislação civil ou termo de 
compromisso de estabelecer, a prazo certo, um desses vínculos. 
34.3.18. Todos os profissionais deverão possuir e-mail corporativo nominal vinculado à 
empresa CONTRATADA. 
 
34.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
34.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar: 
34.4.1.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; 
34.4.1.2. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
34.4.1.3. Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual ou do 
Distrito Federal e Municipal; 
34.4.1.4. Prova de Regularidade Trabalhista por meio de apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
34.5. DAS DECLARAÇÕES 
33.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar: 
34.5.1.1. Declaração que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação 
e sujeita-se aos termos e condições da licitação; 
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34.5.1.2. Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregado menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 
(quatorze) anos; 
34.5.1.3. Declaração do proponente que não está suspenso do direito de licitar e não 
tenha sido declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade do Governo Federal, 
Estadual ou do Distrito Federal e Municipal. 
 
34.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
34.6.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
34.6.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores. Havendo 
alterações ou consolidações, estas deverão acompanhar os demais documentos; 
34.6.3. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
34.6.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 
34.6.5. No caso de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
apresentar certidão ou declaração de enquadramento no citado regime. 
 
34.7. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
34.7.1. Balanço patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 
da lei, no qual deverá haver demonstração de patrimônio líquido igual ou superior a 
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.  
34.7.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 
34.7.3. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou balanços 
provisórios. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura desta licitação, o 
Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais. 
 
CAPÍTULO 35. DA PROVA DE CONCEITO 
35.1. A LICITANTE que for declarada provisoriamente classificada em primeiro lugar 
por apresentar o menor preço global deverá, mediante convocação a ser realizada 
pelo Pregoeiro do CAU/BR no prazo de até 7 (sete) dias, apresentar-se na sede do 
CAU/BR para participar da Prova de Conceito.  
35.2. A Prova de Conceito será realizada em sessão pública, no local, dias e 
horários divulgados na convocação formal realizada pelo Pregoeiro do CAU/BR. 
35.3. A não realização da demonstração solicitada, na data estabelecida, resultará 
na desclassificação da LICITANTE do certame. 
35.3.1. A LICITANTE que, devidamente convocada para a Prova de Conceito, não 
comparecer e nem apresentar justificativa para essa falta, além de ser desclassificada 
no certame, ficará sujeita às sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, 
respeitado o rito para a aplicação de penalidades. 
35.4. Não caberá ao CONTRATANTE, sob qualquer hipótese, o pagamento de 
qualquer valor ou indenização em virtude da realização da demonstração, seja ela 
rejeitada ou não. Portanto, todos os custos decorrentes da participação na Prova de 
Conceito ficarão a cargo da LICITANTE. 
35.5. O CAU/BR disponibilizará acesso à Internet no local destinado à realização dos 
testes. 
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35.6. Na licitação que decorrer deste Termo de Referência o CAU/BR poderá gravar 
a sessão pública em que se realizar a Prova de Conceito e todos os seus testes, 
sendo os registros decorrentes da mesma parte integrante do processo administrativo 
referente à mesma licitação. 
35.7. A Prova de Conceito terá como objetivo aferir, via demonstração, o 
atendimento aos requisitos do Termo de Referência e de seus Anexos I – B e I – C, 
sendo que os respectivos testes serão acompanhados, verificados e supervisionados 
pela equipe técnica do CONTRATANTE, e de outras entidades contratadas, caso 
necessário. 
35.8. A partir da liberação do local de testes e abertura da sessão da Prova de 
Conceito, a verificação de conformidade inicia-se pela demonstração da solução 
descrita neste Termo de Referência, contemplando os requisitos funcionais e 
tecnológicos exigidos pelo CONTRATANTE. 
35.9. A LICITANTE deverá realizar a demonstração, acompanhada de programas, 
guias, manuais e outros documentos necessários para dirimir as dúvidas, a fim de que 
possa ser realizado procedimento de verificação da Prova de Conceito com os 
atributos técnicos exigidos neste Termo de Referência. 
35.10. Após iniciada a Prova de Conceito não será permitida a alteração de códigos, 
compilação, correção, update e outros. Caso esse fato seja constatado pela equipe 
avaliadora, a LICITANTE terá sua proposta desclassificada. 
35.11. A LICITANTE deverá atender nativamente a no mínimo 75% (setenta e cinco 
por cento) dos requisitos constantes no Anexo I – A. 
35.12. A LICITANTE deverá obter aproveitamento (comprovação do atendimento aos 
requisitos constantes no Anexo I – A) de no mínimo 80% (oitenta por cento) durante a 
Prova de Conceito.  
35.13. Realizada a Prova de Conceito, a Gerência do Centro de Serviços 
Compartilhados do CAU, bem como as demais unidades técnicas competentes, 
emitirá parecer conclusivo sobre a realização dos testes, do qual constará 
manifestação sobre o atendimento das funcionalidades exigidas na Prova de Conceito,  
Anexos I – B e I – C, encaminhando referido parecer conclusivo ao Pregoeiro do 
CAU/BR, para prosseguimento do certame. 
35.13.1. A Gerência do Centro de Serviços Compartilhados do CAU poderá solicitar 
informações complementares à LICITANTE para a emissão de sua manifestação 
quanto ao atendimento das funcionalidades exigidas na Prova de Conceito. 
35.14. O resultado terá a seguinte categorização: 
35.14.1. Homologada: se houver a comprovação do atendimento dos requisitos 
descritos na Prova de Conceito, Anexos I – B e I – C, e atendimento ao exigido nos 
itens 35.11 e 35.12 deste Termo de Referência. 
35.14.2. Não Homologada: se não houver a comprovação do atendimento dos 
requisitos descritos na Prova de Conceito, Anexos I – B e I – C,  e/ou não atendimento 
ao exigido nos itens 35.11 e 35.12 deste Termo de Referência. 
35.15. Caso a LICITANTE não demonstre o atendimento das funcionalidades exigidas 
na Prova de Conceito, Anexos I – B e I – C, a proposta será desclassificada. A não 
homologação implicará na convocação da próxima LICITANTE para a realização dos 
testes, que ocorrerão nas mesmas condições discriminadas neste Termo de 
Referência. 
35.16. Após a validação da solução ofertada será procedida à apresentação de 
manuais, folders, guias de utilização, arquitetura da aplicação, árvore da solução 
multiempresa e outros documentos complementares necessários para dirimir as 
dúvidas quanto ao atendimento aos requisitos técnicos dos itens de tecnologia 
descritos neste Termo de Referência. 
35.17. O Pregoeiro do CAU/BR considerará como vencedora a proposta que 
apresentar o menor preço global, após ser considerada classificada na Prova de 
Conceito e cumpridos os requisitos da habilitação. 



 

 

43 

 
CAPÍTULO 36. DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 
36.1. Não será permitida a participação de Consórcio na licitação que decorrer deste 
Termo Referência por não ser usual e recomendável para o tipo de serviço a ser 
contratado. Destaca-se que existem no mercado soluções disponíveis com 
capacidade de atendimento ao objeto deste Termo de Referência, não havendo o 
cerceamento de competição em decorrência desta limitação. Assim, não se mostra 
necessária a previsão de formação de consórcio para essa finalidade. 
 
CAPÍTULO 37. DA GARANTIA DE CONTRATO 
37.1. Será exigido do licitante vencedor, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir 
da assinatura do contrato, prestação de garantia contratual em favor do CAU/BR, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993: 
37.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal. 
37.1.2. Seguro-garantia. 
37.1.3. Fiança bancária. 
37.2. Caso o licitante vencedor (contratado) opte por apresentar títulos da dívida 
pública, eles deverão ter valor de mercado compatível com aquele a ser garantido, 
preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo 
Federal, como os previstos no art. 2º da Lei nº 10.179, de 2001. 
37.3. Caso o licitante vencedor (contratado) opte pela caução em dinheiro, deve 
providenciar o depósito perante instituição financeira indicada pelo CAU/BR, em conta 
remunerada, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o 
único meio hábil para comprovar esta exigência. 
37.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CAU/BR, 
sob pena de rescisão contratual, multa e responsabilização pelos eventuais danos 
causados ao CAU/BR. 
37.5. A garantia será restituída à CONTRATADA após total cumprimento das 
obrigações pactuadas no contrato, nos termos da legislação vigente. 
37.6. A garantia prestada deverá ter validade durante toda a vigência do contrato. 
 
CAPÍTULO 38. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
38.1. Poderão participar da licitação que decorrer deste Termo de Referência 
pessoas jurídicas estabelecidas em qualquer localidade do território nacional, desde 
que satisfaçam as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital do 
Pregão. 
38.2. É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
38.2.1. Poderão ser desclassificadas as LICITANTES que deixarem de prestar 
informações complementares, quando solicitadas, ou que não atenderem 
positivamente à diligência realizada. 
38.3. Dúvidas existentes quanto aos elementos técnicos deste Termo de Referência 
deverão ser sanadas junto ao CAU/BR, por escrito, dirigidas ao e-mail 
licitacao@caubr.gov.br. 
 

 
Brasília, 25 de agosto de 2017. 
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À consideração superior, 
 
 
 
 

CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA 
Gerente do CSC - CAU/BR 

 
 

De acordo. Aprovo o Termo de Referência nos moldes delineados, à vista de todo o 
detalhamento descrito. Determino a realização da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, termo em que encaminho os autos ao Pregoeiro, para as providências 
devidas quanto à elaboração do edital de licitação e demais procedimentos para a 
continuidade do processo licitatório. 
 

 
 
 

ANDREI CANDIOTA DA SILVA 
Gerente Geral - CAU/BR 
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ANEXO I – A 
REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

 
 

Neste tópico estão relacionados todos os requisitos funcionais obrigatórios da Solução 
de Gestão Integrada. 
 
Orientações para o preenchimento da Planilha de Requisitos: 
 
Na coluna “Forma de Atendimento”, é obrigatório indicar como o requisito será 
atendido: 
 
• Nativo. 
• Parametrização. 
• Customização. ou 
• Não Atende. 
 
Na coluna “Grau(s) de Complexidade para Parametrização ou Customização”, 
quando for indicada na coluna “Forma de Atendimento” a opção “Parametrização” ou 
“Customização”, é obrigatória a indicação na seguinte régua de variação: 
 
• Complexidade Baixa. 
• Complexidade Moderada. 
• Complexidade Média. ou 
• Complexidade Alta.  
 
 

REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO 
INTEGRADA 

Nº do 
Requisito 
Técnico 

Descrição do Requisito 
Forma de 

Atendimento 

Grau(s) de 
Complexidade 

para 
Customização ou 
Parametrização 

Requisitos da Solução de Gestão Integrada para Gestão de Processos (BPMS), 
Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e Gestão da 

Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos 

RT001 

A solução deverá ser disponibilizada 
integralmente em ambiente web em 
nuvem, não sendo necessária a 
instalação de nenhum framework, API 
ou aplicativo executável nas máquinas 
clientes, exceto nos casos de 
componentes instalados pelo 
navegador durante a execução da 
solução. 

    

RT002 

O software deverá ser compatível com 
os principais navegadores do 
mercado: Internet Explorer, Firefox 
Mozilla, Chrome, Safari, entre outros. 
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RT003 

A Solução deverá possibilitar o acesso 
e aprovação através de dispositivos 
móveis baseados em iOS, Android e 
Windows via interface responsiva ou 
via aplicativos nativos destas 
plataformas.  

    

RT004 

Utilizar a língua portuguesa na 
apresentação das telas de dados e 
demais interfaces com usuário, bem 
como nos manuais e documentação 
técnica do software. 

    

RT005 

Os ambientes de homologação e 
testes deverão permitir o acesso 
simultâneo de no mínimo 10% dos 
usuários das faixas de licenças, 
limitados ao máximo de 100 usuários. 
O ambiente deverá manter essa 
mesma proporcionalidade em relação 
aos demais requisitos indicados neste 
Termo de Referência. 

    

RT006 

Disponibilizar interface amigável para 
construção de regras de negócio sem 
a necessidade de envolvimento da 
equipe técnica. 

    

RT007 

Possuir ambiente para a criação e 
manutenção de regras em linguagem 
técnica, voltado para equipes técnicas 
especializadas. 

    

RT008 
Possui ambiente WEB para consulta e 
manutenção das regras. 

    

RT009 

Registrar automaticamente qualquer 
modificação de regras (log) permitindo 
a consulta de quais regras estavam 
habilitadas em um determinado 
momento. 

    

RT010                      
Ambiente para teste e debug das 
regras do repositório. 

    

RT011 
Implementar Regras de Negócio 
através de tabelas de Decisão. 

    

RT012 
Manutenção das tabelas de decisão 
são amigáveis ao usuário de negócio. 

    

RT013 
Implementar Regras de Negócio 
através de linguagem estruturada. 

    

Requisitos Funcionais da Solução Integrada quanto à Planejamento Estratégico 
e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de Projetos 

RT014 

Cumprir a metodologia de Balanced 
Scorecard, incluindo visualização do 
Mapa Estratégico, Objetivos 
Estratégicos, Painel Estratégico e 
Painel Gerencial, Acompanhamento 
dos Indicadores e Metas, Iniciativas 
Estratégicas e Temas Estratégicos. 
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RT015 

Cumprir a metodologia do 
desdobramento de metas, incluindo a 
visualização e navegação nos painéis, 
alocação de indicadores e projetos em 
cada uma das unidades 
organizacionais, cadastro da relação 
de causa e efeito, sendo esta 
visualizada em um diagrama de causa 
e efeito, e subordinação dos objetivos 
e indicadores. 

    

RT016 

Para todos os indicadores, possibilitar 
o cadastro de sua meta a cada 
período, o plano de ação para alcance 
da meta, relatório de 
acompanhamento (relatório de três 
gerações) para as metas não atingidas 
e o plano de ação de replanejamento, 
criação de gráficos para Gestão à 
Vista. 

    

RT017 

Possibilitar o acompanhamento de 
projetos e iniciativas estratégicas pelo 
seu detalhamento de 
responsabilidades e cronograma de 
execução, podendo ser visualizado no 
formato de Gráfico de Gantt. 

    

RT018 

Possibilitar a gestão de risco da 
estratégia, através da avaliação, 
monitoramento e mitigação dos riscos 
relacionados aos objetivos, 
indicadores e projetos. 

    

RT019 

Possibilitar a criação de um número 
ilimitado de mapas estratégicos, 
relacionados a unidades 
organizacionais distintas, com 
vinculação entre os mapas. 

    

RT020 

Os mapas estratégicos deverão, 
obrigatoriamente, ter a mesma 
identidade visual dos mapas já 
divulgados na comunicação interna da 
estratégia, podendo estes ser 
alterados a qualquer tempo e 
substituídos no sistema. 

    

RT021 
Criação de temas estratégicos, 
agrupando objetivos estratégicos em 
uma lógica de causa e efeito. 

    

RT022 

Permitir o desdobramento das 
estratégias em um número ilimitado de 
objetivos estratégicos e iniciativas 
estratégicas. 

    

RT023 

Permitir, pelo próprio usuário, a 
configuração, customização do Painel 
Estratégico e das suas relações de 
causa e efeito nas diferentes 
dimensões do BSC. 
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RT024 

Registros das iniciativas estratégicas, 
incluindo um número ilimitado de 
ações, mantendo seu controle até seu 
encerramento. 

    

RT025 
Vínculo das iniciativas estratégicas aos 
objetivos estratégicos. 

    

RT026 

O software deverá dispor de duas 
formas de acompanhamento e controle 
dos projetos, uma por datas de início e 
fim de cada atividade (modelo de 
plano de ação para o caso de projetos 
de baixa complexidade) e por data de 
início, duração e percentual executado 
(para projetos de alta complexidade de 
gerenciamento). 

    

RT027 
Vínculo de indicadores de 
desempenho aos objetivos 
estratégicos. 

    

RT028 
Possibilitar a vinculação de causa e 
efeito entre indicadores. 

    

RT029 

Registros de planos de ação aos 
indicadores de desempenho, 
possibilitando um número ilimitado de 
ações, mantendo seu controle até seu 
encerramento. 

    

RT030 

Possibilidade de registro dos valores 
orçados para os diversos elementos 
do Plano de curto, médio e longo 
prazo. 

    

RT031 

Possibilitar a criação de fórmulas com 
variáveis provenientes de diversas 
origens, e associá-las a qualquer 
elemento conjuntural como: objetivo, 
indicador, parâmetro ou meta. 

    

RT032 

Possibilitar a criação de objetivos 
estratégicos e indicadores que possam 
ser calculados por fórmulas com 
variáveis de unidades de medida 
diferentes. 

    

RT033 

Possibilitar a criação de objetivos 
estratégicos e indicadores que possam 
ser calculados por fórmulas com 
variáveis de diferentes periodicidades 
de aferição, neste caso deve ser 
considerado o valor acumulado na 
maior periodicidade. 

    

RT034 

Possibilitar a definição da fórmula de 
cálculo dos valores de um indicador a 
partir de outros indicadores pelo 
próprio usuário, sem a necessidade de 
customização, incluindo funções 
aritméticas, lógicas e valores de 
constantes. 
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RT035 

Capacidade do sistema de mostrar 
graficamente a tendência (calculada 
automaticamente usando regressão 
linear) e previsão (alimentado pelos 
responsáveis pelos indicadores) dos 
objetivos, indicadores e iniciativas. 

    

RT036 

Possibilitar a definição da forma de 
cálculo do valor acumulado do 
indicador, possibilitando desde não 
haver acumulado até uma fórmula 
cálculo dos valores incluindo soma, 
média, média ponderada e juros 
compostos, definidos pelo próprio 
usuário sem a necessidade de 
customização. 

    

RT037 
Para cada indicador definir a sua 
polaridade, sendo possível ser para 
cima, para baixo ou entre faixas. 

    

RT038 

Contemplar avaliações setoriais 
(unidade de negócio ou áreas) 
visualizando em uma única tela todas 
as metas e projetos sob a 
responsabilidade do setor ou 
colaborador. 

    

RT039 

Contemplar avaliações individuais 
visualizando em uma única tela todas 
as metas, projetos e ações sob a 
responsabilidade da pessoa ou do 
setor. 

    

RT040 

Possuir funcionalidade de 
documentação, que permita o registro 
de comentários analíticos de avaliação 
dos resultados dos indicadores, 
através de relatórios de 
acompanhamento e cadastro de 
replanejamentos em forma de plano de 
ação para metas não atingidas. 

    

RT041 
Manter um registro histórico, de fácil 
acesso ao usuário, das metas, projetos 
e planos de anos anteriores. 

    

RT042 

Possibilidade de definição de várias 
faixas de farol indicativas do status dos 
indicadores, atribuindo a melhor para 
cada meta, dada a variabilidade dos 
seus valores e tolerância no seu 
desempenho. 

    

RT043 
Cadastro de responsáveis por metas, 
projetos e atividades. 

    

RT044 

Permitir a criação, ou não, de códigos 
automáticos para identificar os 
colaboradores, objetivos, indicadores, 
parâmetros e projetos. 
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RT045 
Possibilitar a criação de gráficos 
comparativos de indicadores de 
desempenho. 

    

RT046 

Possibilitar a criação de gráficos em 
cascata, bastando para tanto escolher 
a base de dados para formação do 
gráfico. 

    

RT047 
Permitir a definição e priorização de 
projetos. 

    

RT048 

Acompanhar as iniciativas, integrando 
bancos de dados para buscar 
informações gerenciais de aplicativos 
de gerenciamento de projetos (Por 
exemplo, Microsoft Project Server). 

    

RT049 

Possibilitar o acompanhamento de 
projetos e iniciativas estratégicas pelo 
seu detalhamento de 
responsabilidades, cronograma de 
execução previsto e realizado e 
orçamento previsto e realizado. 

    

RT050 
Permitir alocar iniciativas 
compartilhadas para setores 
responsáveis. 

    

RT051 
Permitir fornecer direito de “apenas 
visualização” para iniciativas 
específicas. 

    

RT052 
Permitir atrelar comentários e 
documentos a uma iniciativa. 

    

RT053 
Capacidade de hospedar um novo 
pedido de iniciativa através de um 
processo de autorização. 

    

RT054 
Capacidade de hospedar uma página 
que mostre as iniciativas com pedidos 
de mudança. 

    

RT055 

Fornecer uma opção de restrição de 
acesso para que o responsável pela 
iniciativa não consiga altera-la após 
certa data ou prazo. 

    

RT056 

Possibilidade de geração automática 
de código chave para cadastro de 
colaborador, indicadores, objetivos 
estratégicos, parâmetros e projetos. 

    

RT057 

Possibilitar a obrigatoriedade de 
preenchimento de planos de ação 
atrelados ao relatório de 
acompanhamento ao fazer análise de 
metas não cumpridas. 

    

RT058 

Possibilitar anexar documentos em 
projetos, indicadores, objetivos 
estratégicos, ações, tendo relatórios 
específicos para pesquisa dentre os 
anexos desses elementos do 
planejamento. 
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RT059 

Possibilitar a consulta de todos os 
objetivos, indicadores, ações e 
projetos respeitando as áreas do 
organograma. 

    

RT060 

Possibilitar a consulta de todos os 
objetivos, indicadores, ações e 
projetos daquele que acessou o 
sistema. 

    

RT061 

Possibilitar a consulta de todos 
indicadores com valores 
desatualizados, metas não atingidas e 
com necessidade de geração de 
relatórios de acompanhamentos, 
ações atrasadas daquele que acessou 
o sistema ou com possibilidade de 
escolher o colaborador para consulta. 

    

RT062 

Possibilitar a visualização gráfica de 
indicadores, objetivos e mapas 
estratégicos, possibilitando não 
apenas a fácil customização dos 
objetivos pelas unidades de negócio 
ou áreas (alteração de redação, forma 
de apresentação e disposição do 
sinalizador, como também a fácil 
substituição da arte final/imagem do 
mapa estratégico revisado, por 
arquivo, no mínimo, nos formatos mais 
utilizados no mercado, como, PNG, 
JPEG ou PDF, mantendo os links do 
desdobramento). 

    

RT063 

Funcionar de forma integrada, 
permitindo uma permanente interação 
com o Plano de Curto, Médio e Longo 
Prazo. 

    

RT064 

Possibilitar a navegação do mapa 
estratégico principal para os mapas 
estratégicos de outras unidades ou 
setores e desdobrar os dados dos 
objetivos em quantos desdobramentos 
forem necessários. 

    

RT065 

Possibilidade de navegação, a partir 
do Mapa Estratégico, possibilitando a 
visualização dos indicadores 
estratégicos e iniciativas estratégicas 
vinculadas a cada objetivo estratégico. 

    

RT066 

Capacidade de ligar objetivos, 
indicadores e iniciativas entre mapas 
estratégicos em diferentes níveis da 
organização e atualizar os dados 
automaticamente. 
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RT067 

Possibilitar a existência de painéis de 
bordo personalizados por usuários 
mostrando os objetivos estratégicos, 
os indicadores ligados a ele e as 
iniciativas que o impactam, cada item 
com seus respectivos faróis 
sinalizadores do status. 

    

RT068 

Os campos do plano de ação deverão 
ser configuráveis pelos próprios 
usuários, podendo adotar desde o 
formato “O quê, Quem e Quando” até 
o 5W2H completo. O 5W2H é uma 
ferramenta da qualidade bastante 
utilizada pelas organizações para 
elaborar planos de ação e é uma 
abreviatura das palavras em inglês 
What, Where, Why, When, Who, How 
Much e How. 

    

RT069 

Os planos de ação e projetos deverão 
ter o previsto e realizado visualizados 
no tempo através de um gráfico de 
Gantt. 

    

RT070 

Permitir a navegação pelos 
indicadores através do diagrama de 
Ishikawa possibilitando 
desdobramentos adicionais. 

    

RT071 

Usar recursos de cores para a 
apresentação do status de objetivos 
estratégicos, indicadores e ações fora 
de prazo ou fora dos resultados 
esperados. 

    

RT072 

Possibilidade de adaptação dos 
principais termos do software (mapa 
estratégico, objetivo estratégico, 
indicador de desempenho, projeto, 
plano de ação, relatório de 
acompanhamento e diagrama de 
Ishikawa), sem necessidade de 
customização, para ajustar à 
nomenclatura utilizada pela 
CONTRATANTE. 

    

RT073 

Permitir o uso de formas de 
comparação dos indicadores: 
benchmarking interno, externo e 
histórico. 

    

RT074 

Incorporar documentação on-line 
atrelada a indicadores ou objetivos 
estratégicos, podendo esta ser 
resgatada a qualquer momento por 
qualquer usuário com permissão para 
tal. 
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RT075 

Possibilidade de definição do número 
de dias de tolerância antes de um 
indicador ser considerado 
desatualizado. Essa tolerância deverá 
considerar a periodicidade de 
apuração do indicador, podendo ter 
números de dias de tolerância 
diferentes para cada periodicidade. 

    

RT076 

Possibilitar a identificação visual de 
indicadores com dados desatualizados 
mostrando o farol do indicador no 
último resultado apresentado. 

    

RT077 

Na possibilidade de impressão dos 
mapas estratégicos em impressoras 
monocromática, permitir a identificação 
dos faróis por ícones distintos de 
acordo com os valores realizados 
comparados com suas respectivas 
metas. 

    

RT078 
Permitir a visualização das alterações 
de cada versão a partir do próprio 
software. 

    

RT079 

Apresentar funcionalidade específica 
de gestão de riscos corporativos, 
permitindo que seja gerenciado no que 
se refere à sua probabilidade de 
ocorrência e ao seu impacto, incluindo 
possíveis resultados esperados em 
indicadores estratégicos, financeiros e 
operacionais. 

    

RT080 

Apresentar sumário de todos os riscos 
através de uma matriz visual que 
mostre impacto nas variáveis 
estratégicas e suas respectivas 
probabilidades de ocorrência. 

    

RT081 

Registro da configuração tela no 
momento de “Logout“, resgatando 
essas configurações no próximo 
“Login” do usuário. 

    

RT082 

Apresentar as atividades relativas a 
cada colaborador e/ou equipe, 
classificando-as como em execução, 
em atraso, concluídas ou canceladas. 

    

RT083 

Possibilitar a criação de Dashboards 
de indicadores e projetos, sem a 
necessidade de programação, 
proporcionando a integração com 
relatórios e consultas personalizadas, 
como por exemplo: “arrastar e soltar”. 

    

RT084 

Possibilitar a criação de Dashboards 
para cada área e para cada usuário, 
identificando esse automaticamente 
pelo login. 
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RT085 
Ambiente de colaboração para a 
gestão estratégica (e-mails, fórum de 
discussão, outros). 

    

RT086 

Capacidade de pesquisa, em qualquer 
aba e a qualquer momento, sobre 
detalhamento, gráficos, planos de 
ações, valores dos objetivos, 
indicadores, parâmetros e projetos 
(capacidade de pesquisar todos os 
elementos do sistema). 

    

RT087 
Permitir uma área de “Favoritos” que 
contenha objetivos, iniciativas, mapas 
estratégicos e relatórios. 

    

RT088 

Permitir a criação de relatórios para 
envio programados para 
colaboradores previamente 
cadastrados no sistema. 

    

RT089 

Existência de matriz que demonstre os 
resultados dos objetivos estratégicos, 
indicadores e parâmetros, podendo 
estes ser demonstrados por área, 
colaborador, perspectivas, mês inicial 
e final, etc. 

    

RT090 

Existência de matriz que possibilite ao 
usuário que acessou o sistema alterar, 
ocultar, a qualquer momento e ordem, 
a sequência das colunas. 

    

RT091 

Possibilitar a criação de grupos de 
diversos tipos de gráficos em diversas 
sequências e tempos disponíveis para 
serem apresentados em televisores 
dispostos em qualquer local definido 
pela CONTRATANTE. 

    

RT092 

Considerar nesta apresentação que 
qualquer alteração ou atualização das 
informações serão automaticamente 
entendidas de forma on-line quando da 
apresentação da gestão a vista, não 
sendo necessário, em nenhum 
momento, qualquer ajuste nos grupos 
criados exceto aqueles relativos a 
reformulação das apresentações. 

    

RT093 

Possibilitar a criação de quantos 
grupos for necessário para 
apresentação em forma de gestão a 
vista. 

    

RT094 
O sistema deverá permitir alimentação 
manual dos valores dos indicadores 
conforme a periodicidade de cada um. 

    

RT095 

O sistema deverá possibilitar a 
importação de arquivos no mínimo no 
formato .txt, .csv e .pdf para 
atualização dos valores dos 

    



 

 

55 

indicadores conforme a periodicidade 
de cada um. 

RT096 

Permitir o estabelecimento de rotinas 
automatizadas para alimentação dos 
dados, com interfaces automáticas e 
agendamento de data e hora de 
execução para receber dados em 
formato .txt, .xls, além daqueles 
provenientes de consultas às bases de 
dados. 

    

RT097 

Possuir funcionalidade de cópia de 
todo ou parte do plano de longo prazo 
de uma unidade de negócios para 
outra, como também de anos 
passados. 

    

RT098 

Permitir atualização simultânea dos 
indicadores que possuem as mesmas 
variáveis componentes da formula de 
cálculo. 

    

RT099 

Permitir a carga de dados para os 
indicadores a partir de sistemas 
externos, tais como: sistemas de 
banco de dados, data mining e 
business intelligence. 

    

RT100 

Permitir a carga de dados para os 
indicadores a partir de sistemas 
externos baseados em um Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados 
(SGBD).  

    

RT101 
Permitir integração com o Microsoft 
Project Server, ou similar. 

    

RT102 
Possibilidade de integração através de 
bancos ODBC (Open Database 
Connectivity). 

    

RT103 

Possibilitar o cadastramento do 
organograma, colaboradores, 
objetivos, indicadores, planos de ação, 
projetos e semelhantes, a partir de 
planilhas eletrônicas. 

    

RT104 

Possibilitar a revalidação de áreas, 
colaboradores, indicadores, e mapas 
estratégicos para anos posteriores ao 
do planejamento atual. 

    

RT105 

Permitir a transferência de 
responsabilidade de todos os 
indicadores, objetivos, ações e 
projetos. 
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RT106 

Permitir criar e realizar consultas, 
relatórios, indicadores e análises sem 
a necessidade de conhecer termos 
técnicos ou conceitos de bancos de 
dados. 

    

RT107 

Deverá haver um relatório de projetos 
que possibilite visualizar todos os 
projetos da organização com o nome 
do projeto, seu responsável e uma 
indicação visual da proporção do 
projeto em todos os status, podendo 
ser filtrados por área e/ou responsável. 

    

RT108 

Deverá haver um relatório de todas as 
atividades de projetos e planos de 
ação onde se poderão visualizar todas 
as atividades previstas em projetos e 
planos de ação com a descrição da 
atividade, responsável, prazo previsto 
e realizado e farol indicando seu 
status, podendo ser filtradas por área, 
responsável e/ou farol. 

    

RT109 
Ter flexibilidade de ordenação dos 
itens listados nos relatórios. 

    

RT110 
Possuir funcionalidade de emissão de 
relatórios históricos e analíticos dos 
dados relativos aos indicadores. 

    

RT111 

Possibilidade de criação de 
Dashboards individuais, por área ou 
corporativos com diversos tipos de 
gráficos. 

    

RT112 

Capacidade de fornecer um relatório 
da evolução das iniciativas (tempo, 
orçamento) apresentando códigos de 
cores e percentual de execução, além 
de datas de início e término. 

    

RT113 

Capacidade de gerar relatórios com as 
seguintes opções: lista de projetos, 
lista de projetos críticos (variação, 
vermelho, amarelo), lista de projetos 
dentro do prazo, lista de projetos 
finalizados, lista de projetos em 
espera, Lista de projetos que foram 
modificados, nomes dos responsáveis 
pelas iniciativas com a evolução da 
iniciativa. 

    

RT114 

Funcionalidade emissão de relatórios 
padrão tais como: relatório de status 
geral, relatório de status dos objetivos, 
relatório de status de iniciativas, 
relatório de status de metas, relatório 
de status de indicadores, relatório de 
status de temas, e matrizes de 
alinhamento. 
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RT115 Capacidade de gerar relatórios ad-hoc.     

RT116 

Capacidade de gerar relatórios em 
formatos diferentes, tendo 
preferencialmente Excel (.xls e .xlsx), 
Open Office (ODS), PDF, Word (.doc e 
.docx) e HTML. 

    

RT117 
Possibilidade de envio dos relatórios 
por e-mail através do próprio software 
e automaticamente. 

    

RT118 
Possibilidade de criar agendamentos 
de envio automático por e-mail de 
relatórios pré-definidos. 

    

RT119 

Ter um gerador de relatórios nativo do 
software onde o usuário possa extrair 
informações diretamente do banco de 
dados do software. 

    

RT120 
Viabilizar a elaboração de Planos de 
Ação Plurianuais 

    

RT121 

Viabilizar a consolidação dos Planos 
de Ação e da gestão da Estratégia – 
“Visão Nacional e por CAU/UF e 
CAU/BR” (Dados globais e por 
unidade organizacional). 

    

Requisitos Funcionais da Solução Integrada quanto Gestão de Processos 
(BPMS) 

RT122 
Possuir módulo de modelagem 
aderente ao padrão BPMN 2.0. 

    

RT123 
Possibilidade de documentar o 
processo na própria ferramenta. 

    

RT124 
Permitir de forma dinâmica a execução 
de processos. 

    

RT125 
Permitir a automação dos processos 
modelados na própria ferramenta ou 
importados em formato BPMN 2.0. 

    

RT126 

Permitir segregação de ambientes de 
operação da ferramenta, para os 
diferentes ambientes – modelagem, 
publicação, desenvolvimento de 
processos automatizados e operação 
de processos automatizados. 

    

RT127 

Permitir utilização de filas de trabalho 
para envolvidos no processo, de modo 
a permitir que um processo possa ser 
escalonado. 

    

RT128 
Possibilidade de emitir relatórios de 
controle. 

    

RT129 

Possibilidade de definir indicadores de 
desempenho, bem como acompanha-
los durante a execução dos processos, 
permitindo a gestão proativa e a 
celeridade nos processos de compra. 
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RT130 

Deve permitir identificar papéis para os 
participantes de uma tarefa definida no 
fluxo de trabalho, bem como a 
tramitação da solicitação entre os 
participantes do processo de forma 
eletrônica, criando o conceito de filas 
de trabalho, na qual o pedido é 
encaminhado de uma fila para outra 
em acordo com o fluxo e as regras 
definidas. 

    

RT131 

Deve possibilitar a definição de prazos 
para cada uma das tarefas do fluxo de 
trabalho, possibilitando a definição de 
alertas ou ações quando do não 
cumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

    

RT132 
Permitir a comunicação entre sistemas 
por meio de padrões de mercados de 
integrações webservices ou API’s. 

    

RT133 
Permitir definir um modelo único de 
processo com descrições e 
documentações. 

    

RT134 

Controlar o desenvolvimento 
colaborativo sobre o mesmo processo 
(check-in, check-out), com registro do 
nome de usuário que realizou as 
operações. 

    

RT135 
Permitir definir acessos para 
desenvolvimento dos processos 
baseado na hierarquia da organização. 

    

RT136 
Implementa o envio de mensagem 
para integração com processos em 
execução. 

    

RT137 
Implementa o envio de mensagem 
como chamada de webservice. 

    

RT138 
Implementa o recebimento de 
mensagens para integração com 
outros processos. 

    

RT139 
Implementa o recebimento de 
mensagens como um webservice 
disponibilizado externamente. 

    

RT140 
Armazenar e consultar documentos 
anexados ao processo em uma 
solução de ECM, de forma nativa. 

    

RT141 

Permite buscar na solução de ECM, 
nativamente, a listagem de arquivos 
associados a uma instância de 
processo, bem como cada arquivo 
disposto na listagem. 
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RT142 

Permite realizar operações de arquivos 
na solução de ECM, tais como busca, 
check-in, check-out, alteração de 
metadados via invocação de APIs ou 
serviços. 

    

RT143 

Disponibilizar recursos de assinatura 
digital, individual e/ou de múltiplos 
assinantes, de forma isolada e/ou em 
lote, e conferência de documentos 
com critérios de autoria, autenticidade 
e integridade, mediante utilização de 
padrões CADES, XadES, PadES e 
ICP-Brasil, vinculados ao workflow do 
processo. 

    

RT144 Possuir lista de trabalho padrão.     

RT145 
Armazena histórico com datas, 
responsáveis e resultado das 
atividades/processos. 

    

RT146 
Consulta e possibilidade de anexar 
documentos ao processo. 

    

RT147 
Permite configurar os processos que o 
usuário pode iniciar. 

    

RT148 
Histórico dos processos em visão 
textual. 

    

RT149 
Histórico dos processos em visão 
gráfica. 

    

RT150 
Acompanhamento visual do histórico 
por atividade. 

    

RT151 

Armazena histórico com datas, 
responsáveis e resultado das 
operações de transferência para: 
processos, atividades, atributos do 
processo e resultado do processo. 

    

RT152 

Permitir a definição de 
consultas/relatórios para 
acompanhamento de tarefas e 
processos. 

    

RT153 
Disponibilizar webservices para 
acesso e manipulação de processos. 

    

RT154 

Permite a construção de formulários e 
aplicações preferencialmente com a 
utilização de wizards e recursos 
gráficos de drag and drop. 

    

RT155 
Permitir o uso de recursos de 
programação com javascript e/ou 
JQuery. 

    

RT156 
Permitir reaproveitamento de 
formulários e aplicações. 
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RT157 

Permitir a criação de formulários e 
aplicações sem programação, 
viabilizando a automatização sem a 
necessidade de desenvolvimento de 
código de programação para 
realização de cálculos, validação de 
campos, inserção de dados, 
manipulação de dados do processo. 

    

RT158 
Permitir a configuração de objetos de 
dados, tabelas de domínios por meio 
de interface nativa e amigável. 

    

RT159 
Permitir a inclusão de instruções no 
contexto das atividades. 

    

RT160 
Customização de assunto das tarefas 
humanas. 

    

RT161 
Permitir a criação de regras de 
negócio de média e baixa 
complexidades sem programação. 

    

Requisitos Funcionais Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM) 

RT162 

Disponibilizar webservices e/ou API’s 
para controle, manutenção e 
administração de conteúdo 
armazenado. 

    

RT163 
Possuir interface padrão para checkin, 
checkout, consulta e manutenção de 
conteúdo. 

    

RT164 Permitir pesquisa por metadados.     

RT165 
Permitir pesquisa pelo conteúdo do 
arquivo. 

    

RT166 
Disponibilizar recursos de check-in e 
check-out. 

    

RT167 
Possui funcionalidade para permitir o 
acesso ao conteúdo a usuários 
públicos. 

    

RT168 

Permite armazenar qualquer tipo de 
conteúdo não-estruturado 
(documentos, imagens, vídeos, etc.) 
na solução. São exemplos de 
extensões os seguintes formatos: .pdf, 
.txt, .doc, .xls, .ppt, .mp3, .mp4, .dwg, 
.dxf, .png, .jpg, .bmp, .rar, .zip. 
Ressalta-se que a lista em questão 
não é exaustiva. 

    

RT169 

Gerar automaticamente versão web 
dos arquivos para visualização pelos 
usuários, preservando o arquivo 
original. 

    

RT170 
Permitir definir regras para download e 
visualização do arquivo original. 

    

RT171 
Possibilitar efetuar manutenção de 
usuários dentro da própria solução. 
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RT172 

Disponibilizar recursos de 
versionamento do arquivo, com acesso 
completo ao histórico e o conteúdo de 
cada versão. 

    

RT173 

Disponibilizar recursos de assinatura 
digital para os arquivos, através da 
utilização de padrões CADES, XadES, 
PadES e ICP-Brasil. 

    

RT174 
Disponibilizar conjuntos de metadados 
padrões para arquivos armazenados 
na solução. 

    

RT175 
Possibilitar definir metadados 
customizados para arquivos 
armazenados na solução. 

    

RT176 
Permite definir regras de negócio e 
interface para preenchimento dos 
metadados. 

    

RT177 
Disponibiliza recurso para 
replicação/herança de metadados em 
subpastas e arquivos. 

    

RT178 
Definição de nível de acesso e 
permissões por perfis/usuário. 

    

RT179 
Permitir definir datas de expiração e 
descarte automático dos arquivos 

    

RT180 

Possibilidade de configurar ações aos 
responsáveis e/ou envolvidos quando 
da existência de ocorrência em um 
arquivo 

    

RT181 
Permitir configurar workflow de 
aprovação/publicação dos arquivos. 

    

RT182 
Possuir lista de trabalho própria para 
workflows definidos dentro da 
ferramenta. 

    

RT183 

Permitir definir papéis e grupos, 
inclusive por meio de busca em 
AD/LDAP para atribuição das 
atividades do workflow. 

    

RT184 
Permite customizar o fluxo do workflow 
de acordo com a necessidade. 

    

RT185 
Disponibiliza recursos para 
carregamento em lote de arquivos na 
solução. 

    

RT186 
Disponibiliza recursos para exportação 
e importação de arquivos na solução. 

    

RT187 
Possui integração com AD/LDAP para 
autenticação e busca de perfil/grupo 
dos usuários. 

    

RT188 
Disponibilizar repositório centralizado 
de arquivos com controle de acesso 
por usuário ou grupo. 
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RT189 

Permitir a criação de modelos 
(templates) de documentos para a 
composição do processo 
administrativo eletrônico vinculado ao 
processo de negócio. A solução 
deverá permitir a automação de 
processos baseados em modelos pré-
definidos a partir das informações 
textuais inseridas em formulários de 
processos de negócios e imagens 
anexadas aos mesmos. 

    

RT190 

Atender aos requisitos de constituição 
de processos administrativos 
eletrônicos dispostos no Decreto nº 
8.539/2015 e na Resolução nº 20, do 
CONARQ, e-Arq Brasil. 

    

Requisitos quanto à hospedagem, armazenamento em nuvem e desempenho 

RT191 

A solução contratada deverá possuir 
um ambiente específico, seguro e 
estável hospedado na arquitetura de 
um DCI (Data Center de Internet), fora 
do ambiente de Tecnologia da 
Informação do CONTRATANTE. 
Todos os serviços, infraestrutura, link, 
aplicações, equipamentos de 
segurança de perímetro assim como 
hardware e software serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

    

RT192 

Permitir a interconexão com a Internet, 
de forma a manter a performance nas 
condições mínimas exigidas, durante a 
utilização do sistema e seus serviços 
em sua totalidade. 

    

RT193 

Executar/Monitorar as manutenções 
preventivas e corretivas dos ambientes 
por ela ofertados e ainda, fornecer 
subscrição dos softwares ofertados 
durante a vigência do contrato 
(atualização de versões e releases. 

    

RT194 

O Data Center que será usado para 
sustentar os servidores virtuais, os 
serviços, as aplicações e as bases de 
dados da solução deverá ser de classe 
mundial, cumprir elevados padrões de 
qualidade em função da criticidade das 
informações. 

    

RT195 
O Datacenter deverá dispor 
obrigatoriamente de energia elétrica 
estabilizada e redundante. 
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RT196 

O sistema deverá ser protegido por no-
breaks e redes de baterias, que devem 
funcionar automaticamente no caso de 
queda do fornecimento comercial. 
Associado a isto, o Data Center deverá 
possuir, obrigatoriamente, sistema de 
grupo geradores que possa manter os 
serviços contratados em pleno 
funcionamento, durante todo o período 
de eventual corte de energia pelas 
operadoras e pelo período mínimo de 
72 (setenta e duas) horas a plena 
carga. 

    

RT197 

O Datacenter deverá dispor 
obrigatoriamente de Sistema de 
Climatização de alta disponibilidade e 
precisão adequada ao funcionamento 
dos equipamentos 

    

RT198 
O Datacenter deverá dispor 
obrigatoriamente de Segurança física 
com controle de acesso. 

    

RT199 

O Datacenter deverá dispor 
obrigatoriamente de Equipamentos de 
detecção e prevenção de incêndio de 
última geração. 

    

RT200 
Possuir Central de alarme endereçável 
e inteligente. 

    

RT201 

Utilizar sistema que detecte a 
presença de íons e partículas 
características e especificas de um 
superaquecimento, prevenindo um 
eventual princípio de incêndio. 

    

RT202 

O sistema de detecção automática e 
supressão de fogo instalado deve 
utilizar sistema com gás inerte, com 
contingência de um sistema hídrico de 
tubulação seca e extintores manuais 
de CO2 e hidrantes complementares. 

    

RT203 
Acompanhar os níveis de serviço, 
alarmes e características de acesso ao 
Ambiente através de web site seguro. 

    

RT204 
Conectividade pública através do 
Backbone IP dedicado, de alta 
disponibilidade e capacidade. 

    

RT205 

Monitoramento utilizando câmeras de 
segurança e gravação digital por 
períodos de no mínimo 30 dias. 
Acesso controlado através de uso de 
dispositivos de acesso. 

    

RT206 

O ambiente a ser contratado será 
utilizado para o hosting do CAU/BR e 
dos CAU/UF, vinculados ao Sistema 
de Gestão Integrada – SGI. 
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RT207 

Em todos os servidores virtuais, 
quando as aplicações e serviços 
sustentados estiverem sendo 
plenamente demandadas, não 
poderão ultrapassar 85% (oitenta e 
cinco por cento) da capacidade 
máxima de processamento. 

    

RT208 

Todos servidores deverão possuir pelo 
menos um disco virtual, que deverá 
possuir as características 
especificadas do Termo de Referência 
e seu consumo se dará mediante 
demanda e a unidade de medida de 
consumo será por Terabyte ou fração 
adicional utilizado. 

    

RT209 

A CONTRATADA deverá disponibilizar 
serviço de hosting com recursos de 
velocidade de acesso à internet, 
processamento, memória, 
armazenamento, sistemas, aplicações, 
firewall e qualquer outro ativo de TI 
que garanta o tempo de resposta 
máximo de 2 (dois) segundos para as 
atividades operacionais e no máximo 4 
(quatro) segundos para cada 
transação completa, com 
disponibilidade mínima de 99,9%, 
consideradas as especificações 
operacionais mínimas descritas no 
Termo de Referência e seus anexos. 

    

RT210 

A solução deverá permitir a conexão 
simultânea de 100% (cem por cento) 
dos usuários da faixa de hosting 
contratada, mantendo o tempo médio 
de resposta abaixo de 4 (quatro) 
segundos. 

    

RT211 

A solução deverá suportar em relação 
às funcionalidades de Gestão da 
Estratégia a manutenção de no 
mínimo 6.000 (seis mil) projetos ativos 
com aproximadamente 150 (cento e 
cinquenta) tarefas cada. 

    

RT212 

A solução deverá suportar em relação 
às funcionalidades de Gestão da 
Estratégia a manutenção de no 
mínimo 500 (quinhentas) atividades 
ativas, não vinculadas a projetos. 

    

Requisitos da Solução Integrada quanto à Administração, Integração e 
Segurança 

RT213 
A solução deverá integrar-se com as 
soluções do CAU. 
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RT214 

Com o servidor de correio eletrônico 
Microsoft Exchange Server (serviço 
em nuvem) para, se necessário, prover 
e manter atualizadas informações 
relacionadas a agendamentos, 
compromissos e tarefas de usuários, 
pela visualização de atividades do 
cronograma no calendário do recurso 
no Outlook. 

    

RT215 
A solução deverá permitir a importação 
e exportação de dados para aplicativos 
MS Office 2010 ou superior. 

    

RT216 

A solução deverá permitir a integração 
com sistemas externos e outros 
softwares por meio de API, 
WebService, procedures em banco de 
dados para prover acesso a 
funcionalidades e informações de 
Cadastro e atualização de propostas 
de programas, portfólios e projetos. 

    

RT217 

A solução deverá permitir a integração 
com sistemas externos e outros 
softwares por meio de API, 
WebService, procedures em banco de 
dados para prover acesso a 
funcionalidades e informações de 
Cadastro e atualização de valores 
realizados de indicadores e 
parâmetros. 

    

RT218 
Conectividade nativa com base de 
dados. 

    

RT219 
Possui interface gráfica para 
modelagem das integrações via 
webservices. 

    

RT220 
Permitir a criptografia do conteúdo das 
mensagens em sua totalidade. 

    

RT221 
Suporte aos protocolos SSH, HTTP, 
HTTPS, SNMP, SMTP, EDI, FTP. 

    

RT222 
Permite a chamada de serviços 
assíncronos. 

    

RT223 

Permite a execução de store 
procedures desenvolvidas em banco 
de dados Oracle, MS SQL Server, 
Postgre ou MySQL. 

    

RT224 
Possibilidade de configuração de 
rotinas de backup e restore. 

    

RT225 Controle de expiração de sessão.     

RT226 

Possui ambiente multi-empresa nativo 
em todos os módulos da solução, para 
construção e utilização em todas as 
funcionalidades da ferramenta. 
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RT227 

Permitir a segregação de diferentes 
operações da ferramenta: modelagem, 
publicação, desenvolvimento e 
operação de processos 
automatizados. 

    

RT228 
Garantir que o acesso à tarefa e ações 
de resposta só estejam disponíveis ao 
usuário cuja atividade foi atribuída. 

    

RT229 
Permitir a segregação de perfil de um 
mesmo usuário por níveis de operação 
da ferramenta. 

    

RT230 
Possuir log de alterações no ambiente 
de segurança. 

    

RT231 

Permitir integração com Active 
Directory (AD) e/ou LDAP para 
controle de acesso aos ambientes de 
modelagem, publicação e operação 
dos processos. 

    

RT232 
Permitir single sign-on integrado com 
Active Directory (AD) e/ou LDAP. 

    

RT233 
A plataforma deve ser disponibilizada 
em nuvem. 

    

RT234 
Possuir configuração de regras para a 
criação de senhas. 

    

RT235 
Possuir controle de múltiplos acessos 
inválidos por usuário e senha. 

    

RT236 
Controle de acesso as instâncias de 
processos em execução e executados, 
parametrizável por usuário. 

    

RT237 
Monitoramento e administração do 
motor de processos com facilidade 
para identificação de erros. 

    

RT238 
Cancelamento de instâncias de 
processos. 

    

RT239 
Re-submissão de atividade em erro, 
mantendo a consistência do processo. 

    

RT240 
Mecanismos de substituição de 
usuários. 

    

RT241 
Mecanismos para controle de férias de 
usuários com encaminhamento 
automático. 

    

RT242 
Bloqueio de inserção de datas de 
ações realizadas com datas futuras. 

    

RT243 
Manter um registro de quem criou e 
modificou por último cada indicador e 
projeto no software. 

    

RT244 

O software deverá possibilitar a 
restrição do seu acesso a partir de IP 
(Internet Protocol) pré-definidos, ou 
possibilitar outras formas de bloqueio a 
acessos. 
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RT245 

Garantir a segurança física e lógica 
dos dados armazenados no sistema, 
através do controle em diferentes 
níveis de acesso, com a identificação 
de quais dados e funções, podem ser 
acessados e por quais usuários, cada 
qual com os atributos de leitura e 
gravação ao nível de registro. 

    

RT246 

O software deverá ser parametrizável 
para permitir ou não que o mesmo 
usuário faça mais de um logon 
simultaneamente em máquinas 
diferentes. 

    

RT247 

A Solução deverá criptografar as 
informações de login e senha que irão 
trafegar na WEB padrão SSL de, no 
mínimo, 64 bits. 

    

RT248 

O aplicativo deverá permitir 
autenticação do usuário via 
Certificação Digital ou LDAP 
(Lightweight Directory Access 
Protocol). 

    

RT249 

Possibilidade de login utilizando 
tecnologia ADFS (Active Directory 
Federation Service) para prover “single 
sign on”. 

    

RT250 
Permitir a criação de perfis de acesso 
com atribuições de permissões de 
acessos diferenciados para cada perfil. 

    

RT251 

Cada usuário deverá ser atrelado a um 
perfil de usuário, o que definirá o que 
ele conseguirá alterar e visualizar no 
software. 

    

RT252 

Para cada usuário poderá ser definido 
a quais áreas da estrutura 
organizacional ele poderá alterar, 
visualizar ou não ter permissão de 
acesso. 

    

RT253 

Possibilitar o envio automático de e-
mails através de SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) em casos de 
indicadores específicos (metas não 
atingidas, atrasos, prazos). 

    

RT254 
Permitir a configuração do texto dos e-
mails automáticos a partir do próprio 
software. 

    

RT255 
O software deverá manter um histórico 
de todos os e-mails automáticos 
enviados, para consulta. 

    

RT256 

Possibilitar que o envio dos e-mails 
possa subir na hierarquia, respeitando 
o organograma previamente 
cadastrado. 
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Requisitos da Solução Integrada quanto ao fornecedor e suporte 

RT257 
Possuir Help on-line por dentro do 
próprio software para acesso direto 
pelo usuário final. 

    

RT258 

Possuir metodologia para implantação 
da plataforma de BPM, com perfis de 
conhecimento e habilidades definidos 
para cada etapa do processo de 
implantação. 

    

RT259 
Possuir cases de sucesso de BPMS e 
ECM no Brasil. 

    

RT260 

Infraestrutura interna, rede, aplicações 
e dispositivos que possibilitam rápida, 
consistente e repetível upgrades e 
novas versões. 

    

RT261 
Possuir documentação dos produtos 
que compõem a plataforma em meio 
eletrônico e indexado. 

    

RT262 
Possuir manual de usuário ensinando 
a operar as telas do sistema. 

    

RT263 
Possuir manual de desenvolvimento 
ensinando a implementar processos 
automatizados. 

    

RT264 
Possuir área de suporte para retirada 
de dúvidas de implementação. 

    

RT265 
Possuir suporte 24 x 7 (24 horas, 7 
dias por semana) em português. 

    

RT266 Possuir SLA de atendimento.     

RT267 
Disponibilizar base de conhecimento 
online. 

    

RT268 
Possuir ferramenta para 
acompanhamento de chamados. 

    

RT269 
Disponibilizar serviço de análise e 
recomendações sobre a plataforma, 
após instalada. 

    

RT270 

Disponibilização de técnico junto ao 
CAU para suporte durante a instalação 
dos serviços de instalação e 
configuração. 

    

 
 
Total de Unidades de Serviço Técnico (UST’s) para Parametrização: __________ 
Total de Unidades de Serviço Técnico (UST’s) para Customização: ___________ 
Total de Unidades de Serviço Técnico (UST’s) para pleno atendimento dos 
requisitos da Solução: ___________ 
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ANEXO I – B 
PROVA DE CONCEITO  

Parte I 
 

Introdução ao Documento 
Este documento descreve os requisitos funcionais de processo para a automação da 
Prova de Conceito - POC, cujo objetivo é validar a capacidade do fornecedor em 
cumprir os itens detalhados no Termo de Referência. 
 

Os casos apresentados não representam processos executados pelo CAU. Os 
mesmos foram pensados para entender a capacidade da solução em atender 
as necessidades do Contratante. 
 
Aspectos de Validação  
 
Segue relação com exemplos de itens/funcionalidades que serão validados na 
avaliação do sistema: 

 Definição de metadados de documentos. 

 Vinculação de documentos aos processos no BPMS e consulta via ECM por 
meio de metadados relacionados ao processo. 

 Composição de processo administrativo eletrônico vinculado ao processo de 
negócio. 

 Assinatura eletrônica via certificado digital (Padrão ICP-Brasil salvo em token 
ou cartão), com a respectiva validação da assinatura e autenticidade. 

 Modos de visualização de documentos no ECM.  

 Relatórios de administração do ECM. 

 Trilha de Auditoria de Documentos e histórico de movimentação. 

 Expiração, data de publicação e permissões de acessos a documentos por 
usuários. 

 Versionamento de documentos e sequenciamento de atividades. 

 Versionamento de processos. 

 Relatórios e gráficos de acompanhamento de processos. 

 Acompanhamento de instâncias de processos. 

 Importação de desenhos de processos exportados em formato BPMN 2.0. 

 Acesso anônimo ao BPMS e ECM. 

 Forma de permissionamento de usuários. 

 Recursos para melhoria das interfaces. 

 Funcionalidades em diferentes browsers. 

 Configuração e envio de e-mails. 

 Consulta de dados em sistemas legados por meio de webservice. 

 Atendimento da performance exigida com acessos simultâneos em relação à 
faixa contratada (teste de carga). 

 
Configurações base para realização da Prova de Conceito 
 
Os seguintes itens já deverão estar configurados para o início da realização da 
Prova de Conceito: 
 Configuração de usuários conforme organograma constante nesse documento. 

 Configuração do fluxo dos processos constantes nesse documento, com 
exceção do Processo de Denúncia (item 4.1) e do Processo Ético (item 4.3).  

 Configuração dos Atributos do Processo (itens 2 e 3), com exceção dos 
campos relativos aos “Dados da Denúncia” e “Dados do Denunciante”. 



 

 

70 

 
Papéis 
 
Estes são os papéis participantes deste(s) processo(s). 
Todos os papéis relacionados devem respeitar as definições feitas no 
documento de arquitetura. 
 

Papel Denunciante 

Tipo Grupo 

Descrição 
Grupo de pessoas. 
Definição dos participantes do grupo deve ser feita pela 
ferramenta. 

 

Papel Triagem (CAU/BR) 

Tipo Grupo 

Descrição 
Grupo de pessoas. 
Definição dos participantes do grupo deve ser feita pela 
ferramenta. 

 

Papel CAU/BR 

Tipo Grupo 

Descrição 
Grupo de pessoas. 
Definição dos participantes do grupo deve ser feita pela 
ferramenta. 

 

Papel Suporte CED - CAU/UF 

Tipo Grupo 

Descrição 

Grupo de pessoas. 
Definição dos participantes do grupo deve ser feita pela 
ferramenta. 
  

Papel CAU/UF 

Tipo Grupo 

Descrição 

Grupo de pessoas. 
Participantes serão usuários de todos os CAU/UF, deverá ser 
possível identificar qual a UF o ator faz parte e as instâncias 
direcionadas conforme UF. 
Definição dos participantes do grupo deve ser feita pela 
ferramenta. 
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Estrutura Orgânica: Organograma 
 
CAU/BR 
 

 
 
CAU/UF 
 

 

 
 
Dados Globais do Processo 

 
Os seguintes dados são obtidos, alterados ou visualizados durante a execução 
dos processos: 
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Informação Descrição/Observação Tipo de Dado 

Dados Denunciado (Somente um denunciado por instância de processo) 

Tipo de Pessoa 
Selecionar pessoa física ou 

jurídica 
Alfanumérico (1) 

Nome Fantasia  Alfanumérico (100) 

CNPJ  Numérico (14) 

Nome do Denunciado Nome do denunciado Alfanumérico (100) 

CPF do Denunciado Validar máscara de CPF Numérico (11) 

Dados Endereço Denunciado (Múltiplos endereços por denunciado de processo) 

CEP Validar máscara de CEP Numérico (8) 

Tipo Logradouro 
Apresentar tipos para 

seleção 
Alfanumérico (30) 

Logradouro  Alfanumérico (200) 

Número  Alfanumérico (8) 

Complemento  Alfanumérico (60) 

Bairro  Alfanumérico (100) 

Cidade  Alfanumérico (100) 

UF 
Apresentar dropdown para 

seleção da UF 
Alfanumérico (2) 

Telefone  Alfanumérico (20) 

Latitude  Alfanumérico (20) 

Longitude  Alfanumérico (20) 

Dados da Denúncia 

Descrição  Alfanumérico (4000) 

Observação  Alfanumérico (4000) 

Imagens 

Múltiplas imagens por denúncia. 
Armazenar identificador ou link 
para consulta de documento 

ECM. 

Alfanumérico 

Documentos 

Múltiplos documentos por 
denúncia. 

Armazenar identificador ou link 
para consulta de documento 

ECM. 

Alfanumérico 
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Dados do Denunciante 

Nome completo  Alfanumérico (100) 

CPF Validar máscara de CPF Número (11) 

E-mail  Alfanumérico (100) 

Telefone  Alfanumérico (20) 

Dados do Processo 

Denúncia de 
Fiscalização 

 Booleano 

Denúncia Ética  Booleano 

Data notificação aos 
Envolvidos 

 Data 

Data apresentação da 
defesa 

 Data 

Anexo da Notificação  Data 

Descrição do Auto de 
Infração 

 Alfanumérico (4000) 

Descrição do resultado 
do julgamento 

 Alfanumérico (4000) 

Descrição do resultado 
do juízo de 

admissibilidade 
 Alfanumérico (4000) 

Descrição instrução do 
processo 

 Alfanumérico (4000) 

Descrição parecer 
relator 

 Alfanumérico (4000) 

Relatório Relator 
Armazenar identificador ou link 
para consulta de documento 

ECM 
Alfanumérico 

Data de envio 
notificação 

 Data 

Data de retorno AR  Data 

Dados de Testemunhas (múltiplas testemunhas por processo) 

Nome Completo 
Testemunhas 

 Alfanumérico (100) 

E-mail  Alfanumérico (100) 

Telefone  Alfanumérico (60) 
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Processo de Denúncia 
É o processo responsável por monitorar e controlar as interações entre as áreas 
responsáveis pela condução dos processos ético e de fiscalização, garantindo o 
andamento da criação, liberação, aprovação e armazenamento de documentos.  
 
Fluxo do Processo: 

 
Descrição dos componentes do processo: 

Nome Cadastrar denúncia 

Tipo Evento de Início (Start Event) 

Descrição 
O processo deverá estar disponibilizado para qualquer usuário da 
aplicação cadastrar uma denúncia.  

Resultado (s) N/A 

 

Nome Preencher documento 

Tipo Tarefa Humana (Human Task) 

Descrição 
Tarefa onde será feito o cadastro da denúncia, nela deverão ser 
preenchidos os dados relacionados à denúncia. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Categorizar tipo de denúncia 

Tipo Tarefa Humana (Human Task) 

Descrição 
Tarefa que é categorizada o tipo de denúncia. 
Uma denúncia poderá ser classificada como “Fiscalização” e/ou 
“Ética” 

Resultado (s) 
Denúncia de Fiscalização 
Denúncia Ética 

 

Nome Tipo de Denúncia 

Tipo Gateway Inclusivo 
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Descrição 
Gateway que direciona o processo conforme a categorização.  
Esse gateway poderá encaminhar o processo para “Denúncia de 
Fiscalização” e/ou “Denúncia Ética” 

Resultado (s) 
Respostas conforme resultado da tarefa “Categorizar tipo de 
denúncia” 

 

Nome SP Denúncia de Fiscalização 

Tipo Subprocesso 

Descrição 
Subprocesso que encaminha e monitora a denúncia categorizada 
como de fiscalização.  

Resultado (s) N/A 

 

Nome SP Denúncia Ética 

Tipo Subprocesso 

Descrição 
Subprocesso que encaminha e monitora a denúncia categorizada 
como de ética.  

Resultado (s) N/A 

 
Serviços/Integrações 
 
Neste item são descritos todos os serviços ou integrações do processo.  
 

Serviço Descrição Tarefas 

Consulta CPF 
Serviço que consultará o CPF de 

arquitetos na base do CAU. 

 
 
Parâmetros do Serviço 
  

Envio Retorno 

CPF 

adimplenteField 
anuidadesField 
artsField 
autosField 
boletosField 
celularField 
certidoesField 
conselheirosField 
cordenadoresField 
cpfField 
dataCadastroField 
dataExpedicaoField 
dataNascimentoField 
emailField 
enderecoCorrespondenciaField 
enderecosField 
entidadesClasseField 
estadoCivilField 
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estadoExpedicaoField 
eventosField 
fatorRhField 
homepageField 
identidadeField 
municipioEleitoralField 
nacionalidadeField 
naturalidadeField 
necessidadesEspeciaisField 
nomeField 
nomeMaeField 
nomePaiField 
observacaoField 
orgaoExpedidorField 
pessoa_idField 
protocolosField 
registroNacionalField 
registroRegionalField 
registrosField 
responsabilidadesTecnicaField 
secaoEleitoralField 
sexoField 
sociosField 
tipoSanguineoField 
tituloEleitorField 
titulosField 
ufEleitoral 
ufField 
ufNaturalidadeField 
vistosField 
zonaEleitoralField 

 
O Endereço do webservice será passado no momento da execução da POC. 

 
Tarefas Humanas e e-mails 
 
Neste item são descritas todas as tarefas humanas e avisos enviados aos usuários no 
decorrer do processo. 
 

Tarefa 

Cadastrar denúncia 

Tarefa que será disponibilizada a todos os participantes cadastrados na solução. 
Tem como objetivo o cadastro da denúncia e todas as informações relevantes. 

Atores Denunciante 

Assunto Cadastro de Denúncia 

Instruções 
Deverão ser informados os dados para cadastro da denúncia 
e todas as informações, assim como inclusão de anexos. 

Respostas Concluir 

Campos adicionais N/A 

Validações 
A tarefa somente poderá ser concluída quando todas as 
cláusulas possuírem avaliação 

Prazo N/A 

Prioridade Normal 
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Interface atividade cadastrar denúncia: 
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Tarefa 

Categorizar tipo de denúncia 

Tarefa que será disponibiliza para os usuários participantes do grupo “Triagem”.  
Deverá ser informado de o processo é de “Fiscalização” e/ou “Ético” 

Atores Triagem (CAU/BR) 

Assunto Categorizar tipo de denúncia 

Instruções 

Nessa tarefa deverá ser categorizado o processo de 
denúncia.  
O processo poderá ser categorizado como “Ético” e/ou 
“Fiscalização” 

Respostas Concluir 

Campos adicionais N/A 

Validações 

Todos dos dados preenchidos na atividade “Cadastrar 
Denúncia” deverão ser apresentados em modo somente 
leitura.  
Será obrigatório selecionar a categorização no mínimo uma 
categorização “Fiscalização” e/ou “Ético” 

Prazo N/A 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade categorizar denúncia: 
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Processo de Fiscalização 
 
O processo de fiscalização é responsável pelo gerenciamento e acompanhamento das 
etapas relacionadas à fiscalização.   

 
Fluxo do Processo: 
 

 
 
Descrição dos componentes do processo: 
 

Nome Disparo do Processo 

Tipo Evento de Início (Start Event) 

Descrição 
O processo é disparado pelo processo de Denúncia quando essa 
é categorizada como “Fiscalização”  

Resultado (s) N/A 

 

Nome Registrar notificação aos envolvidos 

Tipo Humana (Human task) 

Descrição 

Tarefa que representa a notificação ao denunciado na 
fiscalização.  
Deverá apresentar os dados da denúncia em modo somente 
consulta. 
Os campos data da notificação, apresentação da defesa, anexo 
de defesa deverão estar habilitados para edição.  

Resultado (s) 

 Defesa apresentada 
o Quando o campo “Apresentação da defesa” estiver 
preenchido. 

 Defesa não apresentada 
o Quando o campo “Apresentação da defesa” não estiver 
preenchido. 
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Nome Resultado do Registro 

Tipo Gateway Exclusivo 

Descrição 
Direciona processo conforme o resultado da atividade “Registrar 
notificação aos envolvidos” 

Resultado (s) 

 Defesa apresentada 
o Quando o campo “Apresentação da defesa” estiver 
preenchido. 

 Defesa não apresentada 
o Quando o campo “Apresentação da defesa” não estiver 
preenchido. 

 

Nome Avaliar Defesa 

Tipo Humana (Human task) 

Descrição 

Tarefa onde deverá ser avaliada a defesa apresentada pelo 
denunciado.  
O Resultado dessa tarefa é a defesa aceita ou encaminhar para 
auto de infração.  

Resultado (s) 

 Defesa aceita 
o Quando o campo “Resultado da avaliação” for igual a 
“Defesa Aceite”. 

 Encaminhar para auto de infração 
o Quando o campo “Resultado da avaliação” for igual a 
“Auto de Infração”. 

 

Nome Registrar auto de infração 

Tipo Humana (Human task) 

Descrição 
Tarefa onde será registrado o auto de infração.  
Deverá ter a possibilidade de incluir um comentário. 

Resultado (s) Concluir 

 

Nome Julgar 

Tipo Humana (Human task) 

Descrição 

Tarefa onde será registrado o resultado do julgamento do 
processo. 
Deverá ter a possibilidade de finalizar a tarefa como 
“Sancionado” ou “Absolvido” 

Resultado (s) 

 Sancionado 
o Quando registrado na tarefa como “Sancionado” 

 Absolvido 
o Quando registrado na tarefa como “Absolvido” 
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Tarefas Humanas e Informativas 
 
Neste item são descritas todas as tarefas humanas enviadas aos usuários no decorrer 
do processo. 
 
Todas as tarefas humanas do processo deverão possuir avisos relacionados à 
expiração da tarefa. Serão enviadas notificações avisando que o prazo de conclusão 
está chegando ao fim e notificações de avisos que as tarefas deveriam ter sido 
concluídas. 
 
Os tempos de envio das notificações serão parametrizados conforme tabela abaixo. 
 

Tarefa Registrar Notificação aos Envolvidos 

Aviso 
de 

Expira
ção 

Aviso de 
Expirado 

Reenvio Escalar? Título 

5 
minuto

s 
   

Notificar os envolvidos no 
processo de fiscalização de 
[Nome do Denunciado]. 

 
A seguir os detalhes da notificação que devem ser aplicadas a todas as tarefas 
humanas do processo: 
 

Tarefa 

Registrar notificação aos envolvidos 

Tarefa efetuada pelo CAU/BR para registrar a data de notificação ao denunciado e 
também registrar a defesa caso seja apresentada. 

Atores CAU/BR 

Assunto Notificar Envolvido e Apresentação de Defesa 

Instruções 
Deverá ser preenchida a data em que o denunciado foi 
informado e também defesa, caso essa tenha sido 
apresentada. 

Respostas 
Defesa Apresentada 
Defesa não apresentada 

Campos adicionais N/A 

Validações  

Prazo 5 minutos 

Prioridade Normal 
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Interface atividade registrar notificação aos envolvidos: 
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Tarefa 

Avaliar Defesa 

Sempre que for apresentada a defesa pelo denunciado essa deverá ser avaliada. 

Atores CAU/BR 

Assunto Avaliar defesa do denunciado [Nome do Denunciado] 

Instruções Deverá ser avaliada a defesa 

Respostas 
Necessita Avaliação Jurídica. 
De Acordo. 

Campos adicionais N/A 

Validações 
A tarefa somente poderá ser concluída quando todas as 
cláusulas possuírem avaliação 

Prazo 5 dias 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade avaliar defesa: 
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Tarefa 

Registrar Auto de Infração 

Tarefa onde o Auto de Infração deverá ser registrado. 
Deverão ser complementadas informações para posterior julgamento. 

Atores CAU/BR 

Assunto Registrar Auto de infração de [Nome Denunciado]. 

Instruções 
Nessa atividade deverá ser documentado o Auto de Infração 
que posterior será julgado. 

Respostas Concluir 

Campos adicionais N/A 

Validações 
A tarefa somente poderá ser concluída com o preenchimento 
do laudo de infração. 

Prazo 5 minutos 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade registrar Auto de Infração: 
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Tarefa 

Julgar processo de fiscalização 

Tarefa onde deverá ser registrado o julgamento do processo de fiscalização 
Poderá ser preenchido um comentário sobre o julgamento feito e deverá ser 

respondido o resultado do julgamento. Que pode ser Sancionado ou Absolvido 

Atores CAU/BR 

Assunto Julgar o auto de infração de [Nome Denunciado]. 

Instruções 
Nessa atividade deverá ser respondido o resultado do auto de 
infração com o resultado do julgamento e também 
complementado com observações necessárias. 

Respostas 
Sancionado 
Absolvido 

Campos adicionais N/A 

Validações N/A 

Prazo 5 minutos 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade julgar processo de fiscalização: 
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Processo Ético 
O processo ético visa controlar, monitorar e medir todas as etapas do processo em si. 
Fluxo do processo: 

 
 
Descrição dos componentes do processo: 
 

Nome Iniciar processo 

Tipo Evento de Início (Start Event) 

Descrição 
Tarefa de início do processo que pode ser disparado por outro 
processo ou individualmente caso exista a necessidade. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Efetuar juízo de admissibilidade 

Tipo Humana (Human Task) 

Descrição 
Tarefa onde o SUPORTE CED - CAU/UF deverá registrar a 
viabilidade do andamento do processo ou não. 

Resultado (s) 

Arquivamento: Utilizado quando o suporte CED identifica não 
ser cabível o andamento do processo. 
Instaurar Processo: Utilizado quando o suporte CED identifica 
que o processo deve ser instaurado. 

 

Nome Resultado juízo admissibilidade 

Tipo Gateway Exclusivo 

Descrição 
Gateway que direciona o processo conforme resposta da tarefa 
“Efetuar juízo de admissibilidade” 
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Resultado (s) 

Arquivamento: O processo deve seguir por esse caminho 
quando na tarefa “Efetuar juízo de admissibilidade” seja 
finalizada com “Arquivamento” 
Instaurar Processo: O processo deverá seguir por esse 
caminho quando na tarefa “Efetuar juízo de admissibilidade” o 
resultado seja “Instaurar Processo”. 

 

Nome Registrar Instrução 

Tipo Humana (Human Task) 

Descrição 
Tarefa humana onde deverá ser feito o registro da instrução e o 
cadastro de todas as testemunhas a serem arroladas. 

Resultado (s) Concluir 

 

Nome Subprocesso de arrolamento de testemunhas 

Tipo Subprocesso 

Descrição 

Subprocesso que deverá disparar tantas instâncias quantas 
testemunhas cadastradas na tarefa “Registrar Instrução”. 
O subprocesso será de múltiplas instâncias paralelas e deve ser 
finalizado somente quando todas as instâncias chegarem ao final 
do subprocesso. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Registrar parecer do relator 

Tipo Humana (Human Task) 

Descrição 

Tarefa humana utilizada para registrar o parecer do relator. 
Nessa tarefa deverá ser gerado um relatório baseado em um 
template e utilizando dados do processo para preenchimento de 
informações dinâmicas. 
Documento gerado deverá ser armazenado no ECM para 
posterior consulta em outras atividades no próprio ECM. 
O documento gerado deverá ser assinado digitalmente utilizado 
os padrões CADES, XadES ou PadES. 

Resultado (s) Concluir 

 

Nome Avaliar e emitir parecer do relatório 

Tipo Humana (Human Task) 
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Descrição 

Tarefa humana que será enviada para um grupo de usuários 
responsáveis por avaliar emitir um parecer sobre o relatório. 
A disponibilização da atividade será feita a cada participante por 
vez. Somente é encaminhado para o próximo participante após a 
conclusão do participante atual. 
Deverá ser alcançado um determinado percentual de aprovação 
(baseado no número de aprovadores) para o relatório ser 
considerado aprovado. O percentual será definido em tempo de 
apresentação da POC. 
Caso o percentual de aprovação não seja alcançado a tarefa é 
finalizada como reprovada e deve retornar à atividade “Registrar 
parecer do aprovador” 

Resultado (s) 

Aprovado: A atividade é finalizada como aprovada quando o 
percentual de aprovações parametrizado seja alcançado. 
Reprovado: Quando o percentual de aprovação não é alçado o 
resultado é definidor como reprovado. 

 

Nome Resultado avaliação relatório 

Tipo Gateway 

Descrição 
Gateway que direciona o processo conforme resultado da tarefa 
“Avaliar e emitir parecer do relatório”. 

Resultado (s) 

Aprovado: A atividade é finalizada como aprovada quando o 
percentual de aprovações parametrizado seja alcançado. 
Reprovado: Quando o percentual de aprovação não é alçado o 
resultado é definidor como reprovado. 

 

Nome Subprocesso de Julgamento 

Tipo Subprocesso 

Descrição 

Subprocesso onde é efetuado o julgamento do processo ético. 
Após a avaliação do processo poderá ser apresentado recurso 
até um prazo previamente definido, caso o recurso não seja 
apresentado o processo segue para o final. 

Resultado (s) 
Sancionado – Quando o denunciado é sancionado 
Absolvido – Quando o denunciado é declarado absolvido 

 
Tarefas Humanas e Informativas: 
 

Tarefa 

Efetuar juízo de admissibilidade 

Tarefa para avaliar a validade de andamento do processo ético ou não. 

Atores SUPORTE CED – CAU/UF 

Assunto Efetuar juízo de admissibilidade de [Nome do Denunciante]. 

Instruções 

Nessa tarefa você deverá: 

 Avaliar a possibilidade de andamento do processo 
encaminhando para o registro de instrução ou arquivar. 

Respostas 
Arquivamento – Quando a avaliação da denúncia não é 
efetiva e o processo deve ser arquivado. 
Instaurar Processo – Quando o resultado da avaliação da 
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denúncia é encaminhar para instauração de processo. 

Campos adicionais N/A 

Validações N/A 

Prazo 5 min 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade efetuar juízo de admissibilidade: 
 

 
 

Tarefa 

Registrar Instrução 

Tarefa onde deverá ser registrada a instrução e também relacionar as testemunhas 
do processo. 

Atores SUPORTE CED – CAU/UF 

Assunto 
Registrar instruções do processo e relacionar testemunhas do 
processo. 

Instruções 

Nessa tarefa você deverá: 

 Registrar as instruções do processo. 

 Cadastrar testemunhas para arrolamento. 

Respostas N/A 

Campos adicionais N/A 

Validações N/A 

Prazo 5 min 
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Prioridade Normal 

 
Interface atividade registrar instrução: 
 

 
 

Tarefa 

Registrar parecer do relator 

Atividade onde o relator deverá registrar o seu parecer. 
Com base em dados do processo a solução deverá gerar um documento (baseado 

em um template) que será assinado digitalmente e armazenado no ECM. 
Deverá ser possível consultar o documento criado no ECM. 

Atores Relatoria 

Assunto 
Necessário registrar parecer para processo de [Nome do 
Denunciado] 

Instruções 

Nessa atividade você deverá: 

 Registrar o parecer sobre o processo 

 Gerar relatório com parecer 

Respostas Concluir 
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Campos adicionais N/A 

Validações 
A atividade somente poderá ser finalizada após o documento 
estar gerado e assinado digitalmente. 

Prazo 5 min 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade registrar parecer do relator: 
 

 
 

Tarefa 

Avaliar e emitir parecer do relatório 

Avaliar e emitir parecer do relatório. 
Essa atividade deve ser avaliada sequencialmente por todos os participantes do 
grupo. O relatório somente é considerado aprovado quando todos os envolvidos 

aprovem a documentação. 
Deverá listar o documento armazenado no ECM na atividade anterior. 

Atores Avaliadores 

Assunto 
Avaliar e emitir parecer do relatório de denúncia de [Nome do 
Denunciante] 

Instruções Nessa atividade deverá ser avaliado o relatório gerado. 

Respostas 
Aprovado – Quando todos os avaliadores aprovam a 
documentação. 
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Reprovado – Sempre que um avaliador reprove a 
documentação gerada. 

Campos adicionais N/A 

Validações N/A 

Prazo 3 min 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade avaliar e emitir parecer do relatório: 
 

 
 
Processo de Arrolamento de Testemunhas 
Processo responsável por controlar o envio e retorno de AR.  
Fluxo do processo: 
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Descrição dos componentes do processo: 
 

Nome Início do processo 

Tipo Evento de Inicio 

Descrição 
Processo poderá ser disparado manualmente ou diretamente por 
outro processo. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Registrar Envio de Aviso 

Tipo Humana (Human Task) 

Descrição Tarefa humana que registra a data de envio de aviso as 
testemunhas. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Registrar retorno do AR 

Tipo Humana (Human Task) 

Descrição 
Tarefa humana utilizada para registrar a data de retorno do AR 
ou a confirmação de não entregue. 

Resultado (s) 
Entregue – Quando a data de entrega é informada 
Não entregue – Quando informado que não ocorreu entrega 

 

Nome Resultado do AR 

Tipo Gateway 

Descrição 
Gateway que direciona o processo conforme decisão da tarefa 
“Registrar retorno do AR” 

Resultado (s) 
Entregue – Quando a data de entrega é informada 
Não entregue – Quando informado que não ocorreu entrega 

 
Tarefas Humanas e Informativas: 

 
Tarefa 

Registrar envio de aviso 

Tarefa onde será informa a data de envio do aviso a testemunhas. 
Deverá ser enviada uma atividade para cada testemunha cadastrada. 

Atores CAU/UF 
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Assunto 
Informar data de envio de notificação para [Nome 
Testemunha] de [Nome do Denunciante] 

Instruções 
Nessa tarefa deverá ser informada a data de envio do aviso a 
testemunha [Nome Testemunha] 

Respostas N/A 

Campos adicionais N/A 

Validações Será obrigatório informa a data do envio da notificação. 

Prazo N/A 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade registrar envio de aviso: 

 
 
 

Tarefa 

Registrar retorno do AR 

Tarefa utilizada para registrar o retorno do AR. 
Essa atividade poderá ser finalizada clicando em “Concluir”, porem nessa situação 

deverá ser informada a data de retorno do AR. 
Quando finalizada com “Sem retorno” a data de retorno não deverá esta preenchida. 

Atores CAU/UF 

Assunto 
Informar o recebimento do AR enviado para [Nome 
testemunha] de [Nome denunciado] 

Instruções 
Nessa tarefa deverá ser informar a data de retorno do AR ou 
informação que não houve retorno. 

Respostas 
Concluir: Utilizado quando a data do retorno do AR foi 
informada. 
Sem retorno: Utilizado quando não ocorreu retorno do AR 

Campos adicionais  

Validações  

Prazo 3 min 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade registrar envio de aviso: 
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Processo de Julgamento 
 
O processo de julgamento é a etapa do processo ético onde o denunciado é julgado.  
Serão disparadas tantas instâncias quantos participantes cadastrados no grupo 
responsável. 
Fluxo do processo: 

 
 
Descrição dos componentes do processo: 
 

Nome Disparo do processo 

Tipo Evento de Inicio (Start Event) 

Descrição 
Tarefa que fará o disparado do processo. 
Esse processo será disparado pelo processo ético. 

Resultado (s) N/A 
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Nome Avaliar processo 

Tipo Tarefa Humana 

Descrição 
Nessa atividade será feita a avaliação do processo. 
O resultado dessa avaliação poderá ser absolvido ou 
sancionado. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Resultado da avaliação 

Tipo Gateway 

Descrição 
Gateway que direciona o processo conforme resultado da tarefa 
“Avaliar processo” 

Resultado (s) 
Absolvido – Quando o denunciado é absolvido. 
Sancionado – Quando o denunciado é condenado. 

 

Nome Prazo Recurso 

Tipo Evento de timer 

Descrição 
Evento que quando ocorrer encaminha o processo para o fim 
como sancionado. 

Resultado (s) N/A 

 

Nome Recurso Recebido 

Tipo Evento de mensagem 

Descrição 

Quando a resposta da atividade “Avaliar processo” for 
sancionado o denunciante poderá encaminhar um recurso, 
quando esse for recebido o processo deve novamente se 
avaliado. 

Resultado (s) N/A 

 
Tarefas Humanas e Informativas: 
 

Tarefa 

Avaliar o processo 

Tarefa onde o processo é avaliado por todos os participantes do grupo CAU/UF 
Quando for enviado um recurso essa tarefa deverá ser avaliada por um nível superior, 

no caso CAU/BR. 

Atores CAU/UF (CAU/BR) 

Assunto Avaliar o processo de [Nome denunciado] 

Instruções 
Nessa tarefa você deverá avaliar o processo e emitir o seu 
parecer. 

Respostas 
Absolvido – Quando o denunciado é absolvido. 
Sancionado – Quando o denunciado é condenado. 

Campos adicionais N/A 

Validações N/A 

Prazo N/A 

Prioridade Normal 

 
Interface atividade avaliar processo: 
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ANEXO I – C 
PROVA DE CONCEITO  

 
 
Introdução ao Documento 
Este documento descreve os requisitos funcionais da Prova de Conceito - POC quanto 
ao Planejamento Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores e Metas e Gestão de 
Projetos, cujo objetivo é validar a capacidade do fornecedor em cumprir os itens 
detalhados no Termo de Referência. 
 
Os dados serão fornecidos quando do início dos trabalhos da avaliação e não 
representarão, necessariamente, informações dos indicadores de gestão e estratégica 
do CAU. As informações têm o intuito apenas de entender a capacidade da solução 
em atender as necessidades do Contratante. 
 
Aspectos de Validação  
 
Segue relação com exemplos de itens/funcionalidades que serão validados na 
avaliação do sistema: 
 

 Cumprimento das metodologias BSC e Desdobramento de metas. 

 A vinculação das iniciativas estratégicas aos objetivos estratégicos. 

 Relatórios e gráficos de acompanhamento de indicadores de gestão. 

 Acesso anônimo ao módulo de Planejamento, Gestão, Indicadores e Projetos. 

 Forma de permissionamento de usuários. 

 Recursos para melhoria das interfaces. 

 Funcionalidades em diferentes browsers. 

 Configuração e envio de e-mails. 

 Consulta de dados em sistemas legados por meio de webservice. 

 Alimentação de Indicadores Estratégicos pelos dados oriundos de processos 
automatizados no módulo BPMS. 
 
Configurações base para realização da Prova de Conceito 
 
Os seguintes itens já deverão estar configurados para o início da realização da Prova 
de Conceito: 

 Configuração de usuários conforme organograma constante nesse documento. 

 Configuração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – Exercício de 
2017, Anexo 8.28.7 (páginas 579 a 582), disponível em 
http://transparencia.caubr.gov.br.  

 Configuração do Mapa Estratégico do CAU/BR, Anexo 8.28.1 (página 568), 
disponível em http://transparencia.caubr.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.caubr.gov.br/
http://transparencia.caubr.gov.br/
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REQUISITOS TECNOLÓGICOS E FUNCIONALIDADES DA SOLUÇÃO 

Item Descrição 

Marque uma das 
colunas com X 

Atende 
Não 

Atende 

  Planejamento Estratégico (Planejamento Plurianual - 
PPA) 

-  -  

1 
Permitir a criação de PPA Atual para o Sistema CAU 
(Estratégia Nacional) com objetivos estratégicos, metas e 
indicadores, observando o mapa estratégico do CAU. 

    

2 
Permitir a criação de PPA Atual e PPA Futuro para os CAU 
UF e CAU/BR (Estratégia Local) com objetivos estratégicos, 
metas e indicadores, descentralizados por período. 

    

3 
Permitir correlacionar os objetivos estratégicos do CAU UF e 
do CAU/BR (Estratégia Local) ao PPA do Sistema CAU 
(Estratégia Nacional). 

    

4 

Prover visualização e impressão de relatórios com as 
informações do PPA Futuro dos CAU /UF e do CAU/BR, 
comparando às informações de indicadores, metas e custos 
do PPA Atual dos CAU / UF e do CAU/BR. 

    

  Simulador de PPA -  -  

5 

Permitir a criação de Simulador de PPA Futuro, sem impacto 
no PPA Atual e PPA Futuro, permitindo a alteração e/ou 
inclusão e e/ou exclusão de metas físicas e financeiras com 
inclusão e exclusão de projetos existentes ou em 
desenvolvimento e permitindo a extração de relatórios com 
os resultados da simulação. 

    

  Projetos e Atividades -  -  

6 

Prover formulários dinâmicos para criação de projetos e 
atividades por tipologia com vinculação dos projetos e 
atividades aos PPA Atual e PPA Futuro dos CAU / UF e do 
CAU/BR. 

    

7 
Permitir a criação de Planos de Despesas e Receitas, 
mensais e anuais, nos projetos e atividades. 

    

8 
Prover de distribuição do esforço em percentuais nos 
marcos críticos da Ação do projeto. 

    

9 
Permitir a realização da aprovação/reprovação de projetos 
por meio de fluxos de negócio. 

    

  Integração -  -  

13 Permitir a integração com o Active Directory (AD.     

14 
Permitir a integração com outros sistemas por meio de troca 
de mensagens XML e/ou WebServices (WSDL) e/ou 
procedures de banco de dados. 

    

  Busca -  -  
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15 
Prover a busca de documentos e projetos em toda a base 
de conhecimento da solução ofertada. 

    

16 
Prover a busca em metadados (usuário, organização, autor, 
etc.) e dentro dos arquivos textos e, inclusive, arquivos PDF 
no formato texto. 

    

  Relatórios -  -  

17 

Permitir a geração de documentos automatizada por meio 
de links, menus ou submenus dos artefatos da Metodologia, 
com a identificação visual do CAU e exportação dos 
documentos nos formatos DOC e PDF (por exemplo: árvore 
de projetos e atividades). 

    

18 
Prover ferramenta gráfica de criação de relatórios para que 
os gerentes de projetos façam seus próprios relatórios, sem 
a necessidade de codificação. 

    

  Fluxos de Processos -  -  

19 
Permitir a criação de novos fluxos de negócio, bem como a 
alteração dos fluxos de negócio existentes na ferramenta. 

    

20 
Permitir a escolha da etapa do fluxo de negócio em que as 
instâncias existentes ou novas dos projetos irão iniciar. 

    

21 

Fornecer a visualização gráfica de fluxos de negócio durante 
sua execução, indicando quais passos já foram executados, 
quais estão sendo executados e quais ainda serão 
executados, permitindo a validação dos fluxos e das regras 
dos mesmos. 

    

22 
Permitir a execução de mais de um processo ao mesmo 
tempo para uma mesma instância. 

    

23 

Definir, dentro do fluxo de negócio, as regras de escalação 
específicas de cada passo do fluxo, possibilitando a 
escalação para um grupo na hierarquia da organização, 
para uma pessoa específica ou para o superior imediato, 
para que um processo não fique parado por falta de ação de 
uma determinada pessoa responsável pelo processo que 
está sendo executado. 

    

  Autenticação de Usuários     

24 
Prover mecanismo de autenticação para os usuários 
cadastrados no Active Directory (AD), sem a instalação de 
programa de terceiros. 

    

25 
Permitir a autenticação dos usuários por meio de Single 
Sign-on. 

    

  Pesquisa de satisfação de usuários     

26 

Prover mecanismo para criação de formulários com 
perguntas e opção de respostas para envio por e-mail aos 
usuários para realização de enquetes, levantamento de 
satisfação dentre outros, com a consolidação automática 
das respostas dadas pelos respondentes. 

    

Total de requisitos atendidos     

Percentual de atendimento     
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ANEXO I – D 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Em papel timbrado ou com identificação da empresa)  
 
Ao CAU/BR 
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C – Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 
Brasília/DF 
CEP 70.300-902 
 
Referência: Edital da Licitação CAU/BR nº     /2017 
 
Ao Sr. Pregoeiro do CAU/BR, 
 
A proposta que faz a empresa 
______________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________________________________ e inscrição estadual 
nº_________________________, estabelecida no (a) ________________________, 
para o fornecimento de Solução de Gestão Integrada para Gerenciamento de 
Processos (BPMS), Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento 
Estratégico e Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos, 
incluindo aquisição de licenças de uso de softwares para o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo com serviços de instalação e configuração da solução em quatro 
ambientes de trabalho - Desenvolvimento, Testes, Homologação e Produção, a serem 
disponibilizados em nuvem, incluindo os serviços técnicos especializados para 
gerenciamento do projeto de implantação, customizações e operação assistida, 
capacitação na solução visando operar as funcionalidades do front-end Web da 
solução, serviços de suporte técnico e manutenção, atualização e evolução 
tecnológica dos softwares, por 36 (trinta e seis) meses, os quais constituirão o Sistema 
de Gestão Integrada (SGI): 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário - 

por licença 
(B) 

Valor Total 
(C) = (A*B) 

1  
Licença de Uso do 
Software. Sob Demanda 

- - - - 

 1.1 
Licença de Uso do Software 
– Faixa até 100 usuários 

Unidade 100   

 1.2 
Licença de Uso do Software 
– Faixa de 101 a 300 
usuários 

Unidade 200   

 1.3 
Licença de Uso do Software 
– Faixa de 301 a 500 
usuários 

Unidade 200   

 1.4 
Licença de Uso do Software 
– Faixa de 501 a 700 
usuários 

Unidade 200   

Subtotal Item 1 (1.1 + 1.2 +1.3 +1.4) R$ 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário 
Anual –  

por 
licença 

(B) 

Valor 
Anual 
(C) = 
(A*B) 

Valor Total 
(D) = (C*2) 
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2  

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software. Sob 
Demanda 

- - - - - 

 2.1 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software – Faixa até 
100 usuários 

Unidade 100    

 2.2 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software – Faixa de 
101 a 300 usuários 

Unidade 200    

 2.3 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software – Faixa de 
301 a 500 usuários 

Unidade 200    

 2.4 

Serviço de Suporte e 
Manutenção de Licença de 
Uso do Software – Faixa de 
501 a 700 usuários 

Unidade 200    

Subtotal Item 2 (2.1 + 2.2 +2.3 +2.4) R$ 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário - 
por UST 

(B) 

Valor Total 
(C) = (A*B) 

3  
Serviços Técnicos 
Especializados. Sob 
Demanda 

- - - - 

 3.1 
Unidades de Serviço 
Técnico. Sob Demanda. 

Unidade 7.500   

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário – 

por 
Hora/Aula 

(B) 

Valor Total   
(C) = (A*B) 

4  

Serviços de Capacitação 
na Solução de Gestão 
Integrada – SGI. Sob 
Demanda 

- - - - 

 4.1 

Serviços de Capacitação no 
gerenciamento, 
customização, manutenção e 
evolução das 
funcionalidades do sistema, 
atendendo às necessidades 
nos diversos níveis de 
envolvimento com a Solução 
de Gestão Integrada – SGI. 
Em turmas de até 30 alunos, 
realizadas em Brasília-DF. 

Hora/ 
aula 

200   

 4.2 
Serviços de Capacitação na 
operação do software 

Hora/ 
aula 

450   
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(usuário final) atendendo às 
necessidades nos diversos 
níveis de envolvimento com 
a Solução de Gestão 
Integrada – SGI. Em turmas 
de até 30 alunos, realizadas 
em Brasília-DF. 

Subtotal Item 4 (4.1 + 4.2) R$ 

Item 
Sub-
item 

Descrição Tipo 
Qtde. 

(A) 

Valor 
Unitário 
Anual - 
por TB 

(B) 

Valor 
Anual 
(C) = 
(A*B) 

Valor Total 
(D) = (C*3) 

5  
Serviços de Hospedagem e 
Armazenamento em 
Nuvem. Sob Demanda 

- - -   

 5.6 

Serviços de Hospedagem e 
Armazenamento em Nuvem 
– TB ou fração adicional sob 
demanda. 

TB 20    

VALOR TOTAL  
(Item 1 + Item 2 + Item 3 + Item 4 + Item 5) 

Considerando a Vigência de 3 anos 
R$ 

 
Obs: A numeração e a descrição dos itens cotados deverão guardar 
correspondência com aquelas constantes no Termo de Referência do Edital da 
Licitação CAU/BR nº_____/2017. 
 
DECLARAMOS que: 
a) Estamos cientes que as quantidades mencionadas nos itens se referem a uma 
previsão, as quais não implicam  em obrigatoriedade de contratação de tais 
quantidades pelo CAU, durante a vigência do contrato, servindo apenas como 
referencial para a elaboração das propostas dos licitantes. Os serviços e produtos 
serão demandados por Ordem de Serviço específica elaborada pelo CONTRATANTE, 
conforme exposto no Termo de Referência. 
b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 
subsequente ao da sessão pública da licitação. 
c) Recebemos todos os elementos e informações para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação e aceitamos expressamente as condições dispostas 
no ato convocatório. 
d) No valor constante desta proposta estão incluídas todas as despesas 
relativas ao objeto, tais como: impostos, tributos, deslocamentos, remessas 
mensais e emergenciais, encargos sociais e quaisquer outras despesas ou encargos 
necessários à perfeita execução do objeto da licitação, sem qualquer custo 
adicional, bem como quaisquer parcelas de outras naturezas, diretas ou indiretas, 
pertinentes à formação do preço, não nos cabendo o direito de pleitear qualquer 
majoração do preço, fora das hipóteses legais, regulamentares e contratualmente 
permitidas, em face das variações quantitativas/qualitativas ocorridas na execução do 
objeto, bem como de eventual perda de decisão judicial pela qual esta empresa 
tenha se isentado de pagamento de qualquer tributo ou encargo trabalhista. 
e) Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e 
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patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação 
dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade desta 
empresa licitante que responderá por eles contra reclamações relacionadas ao 
assunto. 
f) A presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e 
que o conteúdo desta proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação  CAU/BR nº_____/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 
g) Garantimos o fornecimento do objeto, bem como os preços ofertados durante 
toda a execução do futuro Contrato. 
 
Os dados da nossa empresa são: 

 Razão Social: 

 Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o Contrato: 

 CPF: 

 RG: 

 CNPJ nº: 

 Inscrição Estadual nº: 

 Endereço: 

 Cidade: 

 UF: 

 CEP: 

 Banco: 

 Agência: 

 Conta Corrente:  

 Contato: 

 Fone: 

 E-mail: 
 
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS CLÁUSULAS DO 
EDITAL DA LICITAÇÃO CAU/BR Nº           /2017. 
 
 
 
 
  Local e Data 

_________________________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Cargo 
CPF 
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ANEXO I – E 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS 

 

Tipo Atividades Complexidade 
Fator de 

Complexidade 

L
e
v

a
n

ta
m

e
n

to
, 
d

o
c

u
m

e
n

ta
ç
ã

o
, 
 

h
o

m
o

lo
g

a
ç
ã

o
 e

 i
m

p
la

n
ta

ç
ã

o
 

Mapeamento de Processo AS IS Moderada 1 

Avaliação e Indicação de Melhores Práticas Alta 2 

Otimização do Processo - TO BE Média 1,5 

Levantamento de Regras de Negócio Moderada 1 

Especificação Funcional Moderada 1 

Teste Funcional Moderada 1 

Apoio a Homologação Moderada 1 

Apoio a Implantação Moderada 1 

Transferência de Conhecimento aos 
Técnicos da CONTRATANTE 

Moderada 1 

P
a

ra
m

e
tr

iz
a

ç
ã

o
 

Perfil de Acesso Baixa 0,5 

Tabelas e Atributos (classificações, estrutura 
organizacional, alçadas, etc.) 

Baixa 0,5 

Desenhar o Workflow Baixa 0,5 

Automatizar o Workflow Moderada 1 

Componente Interface/Formulários Moderada 1 

Implementação das Regras de Negócio Moderada 1 

Consulta de Dados/Informações (internos) Moderada 1 

Interface de integração (externos) Média 1,5 

Relatórios Média 1,5 

Dashboards e Gráficos Média 1,5 
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D
e

s
e

n
v

o
lv

im
e

n
to

 
Perfil de Acesso Moderada 1 

Tabelas e Atributos (classificações, 
estrutura organizacional, alçadas, etc.) 

Moderada 1 

Desenhar o Workflow Moderada 1 

Automatizar o Workflow Média 1,5 

Componente Interface/Formulários Média 1,5 

Implementação das Regras de Negócio 
(Codificação) 

Média 1,5 

Consulta de Dados/Informações (internos) Média 1,5 

Interface de integração (externos) Alta 2 

Relatórios Alta 2 

Dashboards e Gráficos Alta 2 
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ANEXO I – F 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA  

(Em papel timbrado ou com identificação da empresa)  
 
Ao CAU/BR 
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C – Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 
Brasília/DF 
CEP 70.300-902 
 
Referência: Edital da Licitação CAU/BR nº     /2017 
 
Ao Sr. Pregoeiro do CAU/BR, 
 
Declaramos para os devidos fins que a empresa <NOME DA EMPRESA>, CNPJ nº 
00.000.000/0000-00, representada pelo Sr. <NOME REPRESENTANTE> 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº 
______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e 
domicílio), esteve presente no CAU/BR em XX/XX/XXXX, onde procedeu com a 
vistoria técnica ao ambiente de tecnologia da informação do CAU e assinou Termo 
de Compromisso para Colaboradores Externos (anexo), não apontando nada que 
impeça a sua participação neste certame. 
 
DECLARA, ainda, que tomou ciência das instalações onde os serviços serão 
executados e das necessidades quanto à utilização de equipamentos diversos (a 
cargo da CONTRATADA), na execução dos serviços objeto da licitação CAU/BR 
nº___ /2017. 
 
DECLARA, por fim, que todas as dúvidas técnicas existentes em relação à prestação 
dos serviços foram esclarecidas pelo preposto do CAU/BR subscrito nesta. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
Local e Data 

_ 
________________________________________________ 

Nome do Representante Legal 
Cargo 
CPF 

 

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA 

(Em papel timbrado ou com identificação da empresa)  
 
Ao CAU/BR 
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C – Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 
Brasília/DF 
CEP 70.300-902 
 
Referência: Edital da Licitação CAU/BR nº     /2017 
 
Ao Sr. Pregoeiro do CAU/BR, 
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(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), indicado expressamente como seu 
representante, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e 
seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital da 
licitação CAU/BR nº __/2017. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa de 
vistoria e por situações supervenientes.  
 
Declaro que me foi dado acesso às dependências do referido edifício e respectivas 
salas, através de cláusula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensei por ter 
conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no 
Termo de Referência e no Edital da licitação CAU/BR nº __/2017. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
Local e Data 

 
_________________________________________________ 

Nome do Representante Legal 
Cargo 
CPF 
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ANEXO I – G  
TERMO DE COMPROMISSO PARA COLABORADORES EXTERNOS 

 
Este Termo de Compromisso se aplica a todos os prestadores de serviços, 
terceirizados, conveniados, credenciados, fornecedores e clientes usuários das 
Informações e dos Ativos de Tecnologia de Informação do CAU. 
Declaro que, na condição de colaborador externo e usuário das Informações e dos 
Ativos de Tecnologia de Informação pertencentes ao CAU, firmo, por meio deste 
Documento, o entendimento e a aceitação da Política de Segurança de 
Informação do CAU bem como dos seus documentos complementares. 
Como parte deste Termo, comprometo-me a: 
a) Preservar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das 
Informações obtidas durante a vigência da minha relação jurídica com o CAU, mesmo 
após o seu término. 
b) Manter sigilo sobre o ambiente do CAU e os ativos de informação 
fornecidos. 
c) Manter sigilo sobre informações confidenciais do negócio do CAU. 
d) Informar imediatamente ao departamento responsável pela gestão da 
relação jurídica e à Unidade de Tecnologia da Informação a respeito de qualquer 
falha, incidente ou anormalidade dos ativos de Tecnologia de Informação do CAU. 
e) Agir de forma responsável em relação aos recursos alocados para o 
desenvolvimento de minhas atividades profissionais. 
Declaro que os Ativos de Tecnologia de Informação de minha propriedade, 
incluindo os softwares, trazidos por mim para o CAU, serão de minha exclusiva 
responsabilidade. 
Declaro, ainda, estar ciente de que a violação a este Termo resultará em medidas 
legais cabíveis. 
 
Local e Data 

_________________________________________________ 
Nome do Representante Legal 

Cargo 
CPF 

 
 

Se pessoa física, informar nome completo e CPF 

Nome do Colaborador Assinatura 
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ANEXO I – H 
ORDEM DE SERVIÇO 

 

Solicitação de Serviço – Solução de Gestão Integrada 

Número OS:  

Contrato:  

Data de Emissão:  

Área Requisitante:  Nome Requisitante:  

E-mail Requisitante:  Telefone 
Requisitante: 

 

Responsável Solicitante  

Telefone Solicitante:  E-mail Solicitante:  

Tipo de Demanda:  

Classificação da Demanda:  

Necessidade de 
Homologação Assistida: 

 (  ) SIM 
 (  ) NÃO 

Informações 
Complementares: 

 

 

CRONOGRAMA 

ID Tarefa Início Fim 

    

 

Documentos Entregues (input) 

 

 

Artefatos ou Produtos que deverão ser entregues  

 

 

Datas e Prazos 

Data Prevista para início dos 
Produtos/Serviços: 

 

Data Prevista para entrega dos 
Produtos/Serviços: 

 

Prazo Total do Contrato (com a garantia):  

 

CIÊNCIA 

CONTRATANTE 

Área Requisitante da Solução Gestor do Contrato 

___________________________ 
Nome do Representante 

Cargo 

___________________________ 
Nome 
Cargo 

CONTRATADA 

Preposto 

___________________________ 
Nome do Representante 

Cargo 
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ANEXO I – I 
MODELO DE CURRÍCULO 

 

CURRÍCULO 

Dados Pessoais 

Nome Completo:  

Telefone:  

E-mail:  

Formação Acadêmica 
(Incluir cursos de graduação e pós-graduação, informação do período que cursou, 

estando concluídos ou não) 

Nome do Curso:  

Instituição de ensino:  

Mês/ano da conclusão  

Experiência profissional 
(Explicitar a partir da mais recente, com foco nas atuações relevantes para o objeto 

desta licitação, com tempo total de experiência em anos e meses. Caso tenha 
participado como consultor em projetos de pesquisa, informar as funções exercidas e 

o período de realização do trabalho) 

Nome da Empresa:  

Nome e telefone de contato 
na empresa: 

 

Data de admissão e 
desligamento (se for o 
caso): 

 

Cargo/função ocupada:  

Principais atividades 
realizadas: 
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Processo Administrativo nº 107/2017 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 

 
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA que cumpre plenamente os 
requisitos exigidos para habilitação, conforme prescreve o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2017, promovido 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), estando ciente das 
penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou declaração inverídica. 

 
Local e data. 

 
Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 107/2017 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 

 
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

 
 
 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 
Pregão Eletrônico nº 11/2017, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal e art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993, não empregando menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) 
anos, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento ou 
declaração inverídica. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho. (se houver) 

 
Local e data. 

 
Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 107/2017 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 

 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
(Licitante), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________, sediada na _____________________, representada por 
_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da 
Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, (residência e domicílio), DECLARA, para fins de participação no 
Pregão Eletrônico nº 11/2017, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), ser idônea a participar de processo licitatório e contratar com 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Municipal, assim como inexistem fatos supervenientes impeditivos 
de habilitação, estando ciente das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento 
ou declaração inverídica. 

 
Local e data. 

 
Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 107/2017 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 

 
ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA ME E EPP 

 
 
 
(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu 
representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF, endereço domiciliar), DECLARA, sob as penas da lei penal e civil, 
que a ora declarante está classificada como Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do 
Estado), assim entendida por preencher os requisitos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, do art. 6º do Decreto nº 8.538, de 2015 e, ainda, por 
praticarem atividades pertinentes ao objeto licitado, comprometendo-se a informar, de 
imediato, caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa (ME), nos 
termos da lei. 

 
Local e data. 

 
Nome e assinatura do representante legal 
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Processo Administrativo nº 107/2017 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2017 
 
 

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAU/BR N° XX/XXXX 

 
 
Das Partes:  
 
I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), 
autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° XXXXXXX, com sede no XXXX, em 
Cidade, Estado, CEP XXXX, representado neste ato pelo Presidente, NOMEAR, 
nacionalidade, profissão, portador da Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela 
XXX, e do CPF nº XXX, residente e domiciliado em Cidade, Estado, doravante 
designado CAU/BR ou CONTRATANTE; 
 
II – CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
XXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, Cidade, Estado, CEP XXXX, 
representada neste ato pelo Cargo, NOMEAR, nacionalidade, profissão, portador da 
Carteira de Identidade nº XXX, expedida pela XXX, e do CPF nº XXX, residente e 
domiciliado em Cidade, Estado, doravante designada CONTRATADA;  
 
RESOLVEM, tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº 107/2017, 
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, na forma descrita no Termo 
de Referência anexo a este Contrato, o que fazem mediante as cláusulas e condições 
a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1. O presente contrato é firmado com amparo no resultado da licitação promovida 
pelo CAU/BR, por meio do Pregão Eletrônico nº 11/2017 – Processo CAU/BR nº 
107/2017, realizada em XX de XXXXXX de XXXX, sendo o resultado da licitação 
adjudicado e homologado por Despacho de XX de XXXXX de XXXX, do Presidente do 
CAU/BR, vinculando-se ao presente contrato, como se nele estivessem transcritos de 
forma integrante e inseparável:  
1.1.1. Termo de Referência; 
1.1.2. Edital do Pregão Eletrônico CAU/BR nº 11/2017 e seus anexos;  
1.1.3. Proposta de preços da CONTRATADA;  
1.1.4. Demais elementos constantes do Processo Administrativo nº 107/2017. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO E SUA DESCRIÇÃO 
2.1. Contratação de Solução de Gestão Integrada, incluindo o fornecimento de 
licenças de uso de softwares, de suporte técnico, atualização de versões, 
manutenção, hospedagem em nuvem, a prestação de serviços técnicos 
especializados e treinamentos na tecnologia a ser contratada. A Solução de Gestão 
Integrada compreende o fornecimento de soluções para Gerenciamento de Processos 
(BPMS), Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Planejamento Estratégico e 
Gestão da Estratégia, Indicadores, Metas e Gestão de Projetos, incluindo aquisição de 
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licenças de uso de softwares. 
2.2. A prestação dos serviços ora contratados obedecerão à descrição e requisitos do 
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS 
3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA o valor global estimado de R$ XXXXXXXXX.  
3.2. Os pagamentos serão regidos pelo que dispõe o Capítulo 9 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2017. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas, que correrão à conta dos 
recursos orçamentários deste Conselho, estão assim previstos:  
Centro de Custos: 4.02.08.001 – Atividade – Desenvolvimento e Manutenção das 
Atividades do CSC. 
Conta Contábil: 6.2.2.1.1.01.04.04.031 – Serviços de Manutenção de Sistemas de 
Informática 
Conta Contábil: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 – Sistemas de Informática. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, contados da 
assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, caso haja interesse de 
ambas as partes e os preços se mostrarem vantajosos, conforme os termos do inciso 
IV do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
5.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme legislação vigente.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. As disposições referente à reajuste contratual constam do Capítulo 10 do Termo 
de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2017. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. As responsabilidades e obrigações da Contratada serão regidas pelas disposições 
do Capítulo 30 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
11/2017 e demais disposições legais aplicáveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1 As obrigações e responsabilidades assumidas pelo Contratante constam do 
Capítulo 29 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
11/2017. 
 
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA  
9.1. A Contratada compromete-se a prestar a garantia dos serviços conforme descritos 
no Capítulo 37 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
11/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora 
na execução, sujeitará a CONTRATADA às penalidades e determinações descritas no 
Capítulo 31 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 
11/2017 e demais disposições legais aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  
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11.1. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e/ou obrigações 
inerentes ao Termo de Referência, por quaisquer das partes, sem prévia e expressa 
autorização da outra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TOLERÂNCIA/NOVAÇÃO  
12.1. A tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração, por mais 
simples que seja, deverá ser feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
13.1. São partes integrantes do presente contrato, para todos os fins de direito, 
independente de transcrições ou referências, todo o conteúdo do Processo 
Administrativo CAU/BR nº 107/2017, em cujos autos foi promovida Pregão Eletrônico 
nº 11/2017, especialmente o Edital, Termo de Referência e Proposta Comercial 
apresentada pela CONTRATADA.  
13.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes do Termo de 
Referência, anexo a este instrumento, em especial os capítulos que tratam do objeto, 
das condições de execução dos serviços, da garantia e suporte técnico, das 
obrigações da contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do 
acompanhamento e fiscalização e das penalidades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  
14.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, 
Seção Judiciária do Distrito Federal.  
 
E por estarem acordes as partes contratantes, por seus representantes legais, firmam 
o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
identificadas. 
 

Brasília (DF), XX de XXXXXXX de XXXX.  
 
 

CONTRATANTE: 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 

 
 

NOMEAR 
Presidente do CAU/BR 

 
 

CONTRATADA: 
NOMEAR 

  
 
 

NOMEAR 
Cargo 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 

Assinatura:   Assinatura: 
Nome:    Nome: 
CPF:       CPF:  


