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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SIG-CFMV - SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO 

para Processos Finalísticos e Específicos do Sistema CFMV/CRMV’s 

1 Do Objeto  

1.1 Contratar SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO que compreenda a aquisição, 

implantação, manutenção, suporte técnico, hospedagem em nuvem, evolução de um 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO, em modelo ERP (Enterprise Resource Planning), do 

tipo Software de Prateleira Modificável (MOTS - Modified-off-the-shelf-software), 

desenvolvida especificamente para conselhos profissionais, bem como a capacitação 

de seus usuários, para o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária, a fim de apoiar seus processos finalísticos e 

específicos. 

1.2 O Sistema de Informação deve possuir funcionalidades suficientes e capazes de 

apoiar os seguintes processos de trabalho: 

1.2.1 FISCALIZAR – tem como objetivo cumprir a legislação do CFMV, 

fiscalizando o exercício profissional do Médico Veterinário, Zootecnista e das 

empresas ligadas à Medicina Veterinária e Zootecnia. Abrange desde a 

capacitação do fiscal, o protocolo para sua atuação, acompanhamento de 

notificações e regularização das situações ensejadoras de penalidades. 

1.2.2 ATENDER CLIENTES – tem como objetivo estabelecer canal de 

relacionamento com o cidadão, o Médico Veterinário, o Zootecnista e 

sociedades empresariais ligadas a essas áreas, para atender todas as suas 

demandas perante os CRMV’s. Engloba desde a identificação de necessidade 

do cliente, análise da demanda, execução da demanda, recebimento de taxas, 

autuação do processo, preparação para homologação, homologação, entrega 

da demanda, monitoramento e avaliação. 

1.2.3 JULGAR PROCESSOS ÉTICOS PROFISSIONAIS – tem como objetivo 

apurar os atos narrados na denúncia e, se procedente, aplicar penalidade.  As 

fases do processo são recebimento da denúncia, admissibilidade, instauração 

de processo ético, instrução até o seu julgamento, ciência da decisão, prazo 

recursal, aplicação da decisão final, monitoramento e avaliação. 

1.2.4 GERIR RECURSOS FINANCEIROS – tem como objetivo controlar receitas 

provenientes de contribuição dos profissionais médicos veterinários e 

zootecnistas e das pessoas jurídicas cujas atividades estejam ligadas à 

Medicina Veterinária e à Zootecnia, executando o orçamento, efetuando 

pagamentos pertinentes e conciliando lançamentos contábeis. Envolve o 

planejamento operacional, o controle e a preparação de mecanismos de 
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arrecadação ou pagamento, lançamentos contábeis, cobrança, monitoramento 

e avaliação. 

1.2.5 GERIR DOCUMENTOS – o resultado desse processo é representado pela 

guarda e recuperação de documentos de importância para o Sistema 

CFMV/CRMV’s, atividades de Protocolo, fluxos de encaminhamento, e a 

definição e manutenção da tabela de temporalidade. 

1.2.6 REALIZAR EVENTOS - diz respeito às atividades de planejamento, 

configuração, gerenciamento, controle de inscrições e pagamentos, emissão e 

controle de listas de presenças e certificados, bem como gestão futura dessas 

informações para os eventos realizados pelo Sistema CFMV/CRMV’s ou 

seus parceiros. 

1.3 Itens que compõem a solução 

1.3.1 Licenças de cessão de direito de uso dos softwares 

1.3.2 Serviços necessários para implantação e continuidade da Solução: 

1.3.2.1 Serviço de implantação 

1.3.2.2 Serviço de manutenção e suporte técnico (contínuo) 

1.3.2.3 Serviço de hospedagem (contínuo) 

1.3.2.4 Serviço de evolução do sistema e capacitação de usuários (sob 

demanda) 

1.4 Produto esperado com a contratação 

1.4.1 Solução Integrada de Gestão implantada operando em todas unidades do 

Sistema CFMV/CRMV's, com os serviços de continuidade garantidos. 

1.5  Resultados esperados com a Solução 

1.5.1 Contribuir para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos: 

1.5.1.1 Garantir a infraestrutura física e tecnológica necessária à execução 

da estratégia. 

1.5.1.2 Prover soluções de gestão efetivas para o Sistema 

CFMV/CRMV’s. 

1.5.1.3 Fortalecer, harmonizar e valorizar as ações e imagem do Sistema 

CFMV/CRMV’s perante a sociedade. 

1.5.1.4 Intensificar ações para melhoria da formação e valorização da 

Medicina Veterinária e de Zootecnia. 

1.5.1.5 Aperfeiçoar a comunicação nas quatro dimensões: interna, 
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CRMV’s, profissionais e sociedade. 

1.5.2 Contribuir para os seguintes resultados estratégicos: 

1.5.2.1 Contribuir para o reconhecimento e valorização dos médicos 

veterinários e zootecnistas. 

1.5.2.2 Zelar pelo exercício da Medicina Veterinária e Zootecnia com 

competência, excelência, ética e legalidade. 

1.5.3 Prover maior confiabilidade, consistência e segurança dos dados. 

1.5.4 Prover maior transparência das informações. 

1.5.5 Facilitar a cooperação, além de disponibilizar informações gerenciais céleres 

e confiáveis para tomada de decisão dos gestores. 

1.5.6 Fomentar a padronização de rotinas através da adoção de novas metodologias 

de trabalho com ênfase na produtividade, efetividade e segurança. 

1.5.7 Viabilizar a implementação da Gestão por Processos e o fluxo das tarefas. 

1.5.8 Oferecer ao inscrito e usuários o acesso a recursos online, tais como emissão 

de boletos de anuidades e taxas, consulta à posição financeira, atualização 

cadastral através do site, consultas públicas à situação cadastral dos inscritos, 

emissão de certidões, protocolo eletrônico e acompanhamento processual. 

1.5.9 Prover a integração e rastreabilidade de ações e documentos, permitindo 

maior agilidade operacional e localização física de documentos. 

1.5.10 Dispor de controle automatizado da inadimplência, facilitando ações de 

cobrança. 

1.5.11 Possibilitar a integração dos dados cadastrais. 

1.5.12 Dispor de customização ágil e autônoma de relatórios de dados. 

1.5.13 Obter relatórios gerenciais minimizando a necessidade de consultar dados de 

outros sistemas ou mediante a elaboração de planilhas em Excel ou 

equivalentes. 
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2 Motivação/Justificativa 

O CFMV tem desenvolvido desde meados de 2013 e efetivamente na presente 

gestão, projetos de atualização e modernização do arcabouço de soluções tecnológicas do 

Sistema CFMV/CRMV’s. Partiu-se, inicialmente, da infraestrutura, em termos de rede e 

dispositivos de hardware adequados, que dessem subsídio à atualização do atual Sistema de 

Informação responsável pela gestão dos processos finalísticos do Sistema CFMV/CRMV's. 

Como se sabe, o provimento de soluções de Tecnologia da Informação pode ser 

feito de diversas formas, como a contratação de software de mercado, a adoção de um software 

livre, público ou gratuito, a contratação de software como serviço a ser prestado por fornecedor 

externo, o desenvolvimento do software por equipe própria ou o desenvolvimento contratado 

junto ao mercado. 

Por isso, as contratações de serviços terceirizados na área de TI devem ser 

precedidas de um adequado planejamento. 

 

Sobre o tema, assentou o TCU: 

20. [...] conforme o Acórdão 1.292/2003 - Plenário, a licitação de bens e serviços 

de informática deve ser precedida de minucioso planejamento, realizado em 

harmonia com o planejamento estratégico da instituição e com o seu plano diretor 

de informática, em que fiquem precisamente definidos, dentro dos limites exigidos 

na Lei nº 8.666/93, os produtos a serem adquiridos, sua quantidade e o prazo para 

entrega das parcelas, se houver entrega parcelada.” Acórdão nº 636/2006 Plenário 

No mesmo sentido, o Acórdão nº 2362/2015 – TCU – Plenário - Processo nº TC 

002.116/2015-4, assim orienta: 

 

17. O Project Management Body of Knowledge (PMBOK), referência 

mundial em gerenciamento de projetos, organizado pelo Project Management 

Institute (PMI), preceitua que no planejamento de aquisições deve ser feita uma 

análise do tipo “fazer ou comprar”. O objetivo é determinar, tendo em vista os 

custos envolvidos, os prazos estimados para implementação, os riscos envolvidos 

e qual é a melhor opção a ser adotada pela organização. 

18. O Cobit 5, framework mundialmente reconhecido em matéria de boas 

práticas para gestão e governança de TI, possui uma prática do processo “APO06 

Gerenciar orçamento e custos”, denominada “APO06.02 Priorizar a alocação de 

recursos”, definida como: 
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Implementar um processo de tomada de decisão que priorize a alocação de 

recursos e regras para investimentos discricionários por unidades individuais de 

negócios. Incluir a utilização potencial de prestadores de serviços externos e 

considerar as opções de compra, desenvolvimento e aluguel. (Cobit 5: Enabling 

processes, Information Systems Audit and Control Association – ISACA, 2013, p. 

80 – tradução livre – grifou-se) 

19. No mesmo sentido, o art. 12, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” da IN-

SLTI/MP 4/2014, determina que o estudo técnico preliminar da contratação deverá 

compreender, entre outras tarefas: 

II - avaliação das diferentes soluções que atendam aos requisitos, considerando: 

a) a disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade da 

Administração Pública; 

b) as soluções existentes no Portal do Software Público Brasileiro 

(http://www.softwarepublico.gov.br); 

c) a capacidade e alternativas do mercado, inclusive existência de software livre 

ou software público; 

20. Ressalta-se que determinações equivalentes já constavam das edições 

anteriores da referida instrução normativa: art. 10, inciso IV, da IN-SLTI/MP 

4/2008 e art. 11, inciso II da IN-SLTI/MP 4/2010. Tendo isso em vista, resta 

evidente que, antes da decisão pela contratação do desenvolvimento de um 

software aplicativo, é recomendado pelas boas práticas, além de ser determinação 

legal, que outras alternativas sejam avaliadas pelos gestores públicos. 

Nesse mesmo Acórdão, o Tribunal de Contas concluiu recomendando que a 

Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, efetuasse levantamento a fim de identificar demandas de soluções 

de TI comuns às organizações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação, com vistas a analisar a oportunidade, a conveniência e a viabilidade de 

implementar o provimento de modo padronizado ou centralizado dessas soluções para as 

organizações integrantes do Sistema. 

Além disso, alertou que deve abster-se de realizar contratação de serviço de 

desenvolvimento de software por meio de adesão a atas de registro de preço, utilizando desse 

expediente somente quando os requisitos da solução de tecnologia da informação a ser 

contratada, como por exemplo, plataforma de hardware e software, linguagens de programação, 

processo de software e níveis de serviços, sejam equivalentes aos do órgão gerenciador da ata 

a ser aderida. 

 

http://www.softwarepublico.gov.br/
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A partir disso, foi aberto um Projeto, que culminou com dois encontros de usuários 

dos sistemas gerenciais do CFMV/CRMVs. 

Naquela oportunidade, contou-se com a participação e o apoio técnico dos 

servidores das diversas áreas dos Conselhos Regionais em conjunto com o Setor de Tecnologia 

da Informação do CFMV. Assim, foram discutidos os processos de trabalho mencionados no 

item 1.2 acima, foi feito o levantamento dos requisitos, a definição dos comitês gestores 

(Comitê de Cadastro, Comitê de Fiscalização e Comitê Financeiro) e suas atribuições, bem 

como a análise das soluções existentes no mercado.  

Concluiu-se que, os sistemas atualmente adotados não contam com a aderência 

necessária aos procedimentos internos e à atividade fim das Autarquias, ficando descobertos 

fluxos de processos importantes para o Sistema CFMV/CRMV’s.  

Essa falta de integração gera duplicidade de informações em diversas bases de 

dados, elevando os custos de manutenção evolutiva e corretiva e operação dos sistemas, além 

de impactar negativamente no desempenho dos processos de trabalho, devido ao retrabalho e à 

necessidade extra de comunicação. 

Outrossim, atualmente são utilizadas técnicas e ferramentas ultrapassadas de 

desenvolvimento que não são direcionadas para internet e mobilidade. Esses aspectos negativos 

implicam em custos e geram ineficiência e ineficácia aos processos. 

Portanto, constatou-se que a utilização de um sistema unificado, implica não apenas 

na economia de recursos financeiros, como também em otimização de recursos tecnológicos 

e/ou humanos. Isso porque, o CFMV tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 

profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-

veterinário e zootecnista em todo o território nacional, diretamente ou por meio dos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária. 

Note-se, porquanto, que o CFMV é a entidade máxima da fiscalização do exercício 

da Medicina Veterinária e da Zootecnia no País, estando os CRMVs sujeitos às orientações e 

normas gerais instituídas pelo Federal. 

Assim, as diretrizes do SIG-CFMV preveem aproximação das áreas de negócio do 

Sistema CFMV/CRMV’s que efetivamente necessitam de integração forte, ou seja, integração 

da base de dados, de modo a viabilizar a implantação dos conceitos de gestão por processos, a 

redução da burocracia e a redução do risco de fraudes, erros e demais vulnerabilidades na 

operacionalização de seus serviços.  

Existem atualmente no mercado, os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, 

ou Planejamento dos Recursos da Empresa) que visam solucionar o problema de agregar, em 

um só sistema de informação, funcionalidades que suportam as atividades dos diversos 

processos de negócio, com o objetivo de promover a qualidade e a agilidade das informações a 

partir da integração de processos e departamentos. Tais sistemas aliados a tecnologias modernas 

de desenvolvimento de software de forma mais ágil e flexível, permitem, a partir de núcleo já 

pronto, a adequação do software às necessidades do Sistema CFMV/CRMV’s, tornando-o 

aderente aos processos de trabalho específicos dos Conselhos Regionais e Conselho Federal. 
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Ademais, existem soluções em software desenvolvidas especificamente para 

Conselhos de Profissionais, os quais já têm no seu núcleo “pré-fabricado” as funcionalidades 

mínimas requeridas pelo Conselho. 

Assim, buscou-se encontrar uma Solução Integrada de Gestão, com a maturidade e 

capacidade de adequar-se aos Processos relacionados ao SIG - CFMV. 

2.1 Levantamento e Análise das Alternativas. 

2.1.1 Foram estudadas as alternativas tecnológicas, conforme apresentado no Guia 

de Aquisição do MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) 

baseado na Norma Internacional ISO/IEC 12207:2008. As opções são: 

2.1.1.1 Software Comercial de Prateleira (COTS – Commercial-off-the-

shelf-software). 

2.1.1.2 Software de Prateleira Modificável (MOTS – Modified-off-the-

shelf-software).  

2.1.1.3 Software sob Demanda (FD – Fully Developed Software). 
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2.1.2 Os resultados aplicados ao contexto e escopo de projeto da SIG-CFMV foram 

tabulados abaixo: 

Característica COTS MOTS FD 

Escopo  

(estrutura do sistema) 

Fixo  

(não permite 

personalizações) 

Parcialmente 

personalizado 

Totalmente 

personalizado 

Adequação ao Uso 

Demonstrado, 

POUCO 

ADERENTE. 

Demonstrado em 

aplicações similares, 

PERMITE 

ADERÊNCIA 

Controle Total, 

TOTALMENTE 

ADERENTE 

Prazo de Entrega Imediato Pequeno-Grande Grande 

Custo da Aquisição Baixo-Médio Médio-Alto Alto 

Qualidade (ABNT 

NBR ISO/IEC 

25010/11) 

Não controlada 
Parcialmente 

controlada 

Controlada em sua 

maior parte 

2.2 Justificativa da Solução Escolhida 

2.2.1 A opção por um Sistema Integrado de Gestão do tipo MOTS, fundamenta-se 

no ponto de equilíbrio entre custos e benefícios. 

2.2.2 O porte do Sistema CFMV/CRMV’s requer uma solução suficientemente 

madura e com valor agregado que possa suportar com qualidade as demandas 

presentes e futuras deste. 

2.2.3 O contexto atual do Sistema CFMV/CRMV’s não contempla o quadro 

funcional necessário a um projeto interno do tipo FD. 

2.2.4 Um projeto do tipo FD contratado externamente tem custo elevado, alto risco 

de execução e longo tempo de implementação uma vez que se “parte do zero” 

para construir a solução. 

2.2.5 Vislumbra-se, através do alinhamento estratégico do CFMV, a necessidade 

de uma solução com menor prazo possível para entrar em operação. 

2.2.6 Não se identificou no mercado solução do tipo COTS que atendesse, de forma 

integrada, às especificidades das regras de negócio do Sistema 

CFMV/CRMV’s e a sua necessidade de adaptação quando da evolução de 

seus fluxos processuais. 
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2.3 Justificativa do não parcelamento do objeto 

2.3.1 Busca-se uma solução integrada construída pelo esforço de um único 

fornecedor. O parcelamento eleva os riscos de execução do projeto, tendo em 

vista o ponto crítico de gerir conflitos, entrega e cronogramas entre diversos 

fornecedores de itens de serviços que integrariam a solução. Do ponto de vista 

de sistemas de informação, o parcelamento fragmenta a solução em sistemas 

de menor escopo reduzindo consideravelmente a integração, a possibilidade 

de automação de processos, além de aumentar a redundância de dados e a 

complexidade para tratamento das informações. 

2.3.2 Acrescenta-se que o parcelamento é a situação atual da qual se busca sair para 

melhorar a eficiência dos serviços e processos do Sistema CFMV/CRMV’s, 

economia de recursos, eliminar retrabalho, desincumbir-se da prospecção de 

novas tecnologias de software e hardware, uma vez que a evolução da 

Solução vencedora passa a ser um indexador direto de tais evoluções. 

2.3.3 Portanto, os itens que compõem a solução desejada, não são fracionáveis por 

se caracterizarem como parte integrante do produto final que se deseja 

utilizar.  

2.3.4 Ao fracionar os serviços neste tipo de contratação conduz a altos riscos de 

inviabilização do projeto nos prazos desejados para sua execução. 

3 Especificações Técnicas Gerais  

3.1 A Solução Integrada de Gestão deverá substituir as soluções de TI hoje adotadas pelo 

CFMV e CRMV’s além de englobar processos de trabalho não apoiados por sistemas 

de informação específicos, conforme escopo e condições descritas nesse documento. 

3.2 As seguintes soluções devem ser substituídas e ter seus dados migrados durante a 

execução do Serviço de Implantação da Solução, devendo ter seus custos considerados 

nesse serviço: 

3.2.1 SISCAD – Sistema de Cadastro de Profissionais e Empresas do Sistema 

CFMV/CRMV's. Sistema desenvolvido pela equipe técnica do CFMV para 

apoio aos processos “Atender Clientes”, “Fiscalizar” e “Gerir Recursos 

Financeiros”, e atende ao Conselho Federal e a todos os Conselhos Regionais, 

exceto o CRMV-MG. O sistema é desenvolvido parte em Delphi e integrado 

a servidor de banco de dados MySQL, parte em Clipper com banco de dados 

DBase, ambos sob gestão do CFMV. 

3.2.2 Sistema Cota-parte – sistema de tratamento de arquivos-retorno dos bancos 

financeiros para entrada dos dados no sistema contábil. Sistema desenvolvido 

pela equipe técnica do CFMV para apoio ao processo “Gerir Recursos 

Financeiros”, e atende ao Conselho Federal. O sistema é desenvolvido em 

PHP e integrado a servidor de banco de dados MySQL, sob gestão do CFMV. 
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3.2.3 Sistema de Protocolo do CFMV – Sistema de registro dos andamentos dos 

documentos e processos administrativos. Sistema desenvolvido pela equipe 

técnica do CFMV para apoio ao processo “Gerir Documentos”, e atende ao 

Conselho Federal e aos seguintes Conselhos Regionais: AC, AL, AM, AP, 

BA, CE, ES, GO, MA, MS, MT, PB, PI, RJ, RN, RO, RR e SE.   O sistema é 

desenvolvido em PHP e integrado a servidor de banco de dados MySQL, sob 

gestão do CFMV. 

3.2.4 Sistema Integrado do CRMV-MG - Sistema desenvolvido pela equipe técnica 

do CRMV-MG para apoio aos processos “Atender Clientes”, “Fiscalizar”, 

“Gerir Recursos Financeiros” e “Gerir Documentos”, e atende ao Conselho 

Regional de Minas Gerais. O sistema é desenvolvido em C# e ASP.NET e 

integrado a servidor de banco de dados MS-SQL, sob gestão do CRMV-MG. 

3.3 Os demais sistemas de informação legado do Sistema CFMV/CRMV's, caso sofram 

sobreposição de funcionalidade com a Solução proposta, não terão seus dados 

migrados durante o Serviço de Implantação. Tal migração poderá ocorrer sob 

demanda, dependendo de interesse da CONTRATANTE, após solicitação e análise de 

Ordem de Serviço específica para cada caso. 

3.4 A Solução deve prever integração com outros sistemas de informação em uso no 

CFMV, conforme Anexos VIII, IX, X, XI e XII. 

3.5 Para mais informações técnicas sobre os sistemas citados nos itens anteriores os 

interessados podem agendar visitas técnicas nos referidos Conselhos, por meio dos 

seguintes contatos: 

 Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) 

SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 

Brasília-DF - CEP 71205-060 

Fone: (61) 2106-0400 

Contato: Leonardo Rossini – leonardo.rossini@cfmv.gov.br 

 Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG) 

Rua Platina, nº 189 – Bairro Prado 

Belo Horizonte/MG - CEP:  30411-131 

Telefone: (31) 3311-4100 

Contato: Joaquim Paranhos Amâncio - amancio@crmvmg.gov.br 

3.6 Será permitida a visita técnica por até dois funcionários das empresas interessadas no 

certame nas dependências do CFMV e CRMV-MG para melhor compreensão dos 

sistemas legados envolvidos neste processo, que serão objeto de migrações e 

integrações, perante agendamento antecipado e autorizado pelos referidos Conselhos. 

O Conselho visitado disponibilizará no mínimo um funcionário por agendamento para 

acompanhar os licitantes e esclarecer eventuais dúvidas. 
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4 Dos Requisitos Gerais da Solução  

4.1 A Solução deve ser específica para conselhos brasileiros de fiscalização profissional, 

na forma de produto acabado, estabilizado, e já em operação em pelo menos três 

conselhos, ainda que do mesmo Sistema, de maneira definitiva, com capacidade de 

customização de interfaces e regras de negócio que atendam às necessidades do 

Sistema CFMV/CRMV's, conforme especificações do Anexo V do presente TR. 

4.2 A solução deve suportar desempenho para a carga de trabalho e tráfego de dados sem 

recusa de acesso ou retardo de resposta, inclusive no incremento sazonal de volume 

de operações.  

4.3 As atualizações provenientes da manutenção evolutiva e corretiva devem atender as 

demandas específicas do modelo de negócio e processos do Sistema CFMV/CRMV’s, 

nicho de mercado no qual o produto deve estar inserido.  

4.4 A Solução deve prover, mantidos no datacenter, 4 (quatro) ambientes distintos e 

isolados entre eles, para os sistemas de informação e de banco de dados, com 

finalidades específicas, a saber: 

4.4.1 Ambiente de testes – Instalações de estruturas da solução contratada onde 

serão realizadas atividades testes de carga de dados, testes de 

parametrizações, testes de stress, demonstrações informais, configurações de 

banco de dados, adição de funcionalidades para fins de testes, entre outras 

atividades que servirão de apoio à área técnica da CONTRATADA e 

CONTRATANTE.  

4.4.2 Ambiente de treinamento – Instalações de estruturas da solução contratada, 

com recursos operacionais e funcionalidades já homologadas, disponível para 

atividades de capacitação, simulação e uso de funcionários para melhor 

compreensão e domínio das funções operacionais do sistema e demonstrações 

formais. Este ambiente será de uso de todos os funcionários do Sistema 

CFMV/CRMV’s e deve estar sempre disponível. 

4.4.3 Ambiente de homologação – Instalações de estruturas da solução contratada 

para fins de atividades de avaliação e homologação de atividades finalizadas 

de sistema como um todo, manutenções realizadas, adição ou modificação de 

funcionalidades, solicitações sob demanda entre outras atividades similares. 

Este ambiente deve ser de domínio do CFMV, que poderá delegar atividades 

quando considerar necessário. 

4.4.4 Ambiente de produção – Instalações de estruturas da solução contratada com 

funcionalidades homologadas para uso e operação definitiva de atividades 

dos processos. Este ambiente é crítico e deve estar disponível para todo o 

Sistema CFMV/CRMV’s e deve ter garantias de disponibilidade, backup, 
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redundância, consistência, integridade e desempenho suficiente para uso por 

usuários em concorrência. 

4.5 A CONTRATADA deverá manter, em datacenter indicado pela CONTRATANTE, 

réplica mínima da infraestrutura dos sistemas de informação e de banco de dados, em 

ambiente isolado e independente dos demais citados no item 4.4, para uso livre dos 

técnicos do CFMV com objetivo de realizar testes e simulações, entre outras 

atividades. 

5 Dos Requisitos de Licenciamento  

5.1 Os quadros do Anexo I deverão servir de base para as estimativas das quantidades de 

licenças necessárias para operacionalização da Solução, considerando os diferentes 

perfis de uso do sistema. 

5.2 A CONTRATADA deverá informar de forma detalhada a política de licenciamento 

praticada e apresentar a planilha de composição dos custos com o licenciamento do 

Sistema de Informações. 

5.3 A CONTRATADA deverá fornecer as Licenças de Cessão de Direito de Uso do 

Sistema contratado, integrante do objeto da contratação, válidas por prazo 

indeterminado, sem limitação de acessos simultâneo, caracterizando cessão de direitos 

patrimoniais ao CFMV, em atendimento ao disposto no caput do artigo 111 da Lei nº 

8.666/1993. 

5.4 O licenciamento da Solução não poderá apresentar incremento financeiro vinculado a 

futuros upgrades, ações corretivas ou adaptativas e atualizações da plataforma 

operacional, durante a vigência do Contrato. 

5.5 A CONTRATADA deverá garantir licenças em quantidade e distribuição suficientes 

para atender o número de usuários, os níveis de serviço e as características de 

infraestrutura, segurança e auditoria descritas neste documento. 

5.6 A CONTRATADA deverá apresentar documentos comprobatórios de que é detentora 

do direito de utilização dos componentes de software do Sistema ERP e deverá garantir 

o direito de uso pelo CONTRATANTE, assim como o suporte desses. 

5.7 A CONTRATADA é responsável por quaisquer ônus decorrentes de direito autoral, 

marcas, registros e patentes relativos ao objeto proposto. 

6 Dos Requisitos Tecnológicos da Solução  

6.1 A CONTRATADA deve garantir que a Solução atenda aos requisitos tecnológicos 

constantes no Anexo II. 
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7 Dos Requisitos Funcionais do Sistema de Informação  

7.1 A CONTRATADA deve garantir que o Sistema possua funcionalidades capazes de 

apoiar os processos de trabalho descritos no objeto e detalhados no Anexo V. 

8 Dos Requisitos de Monitoramento  

8.1 A Solução deve possuir ferramenta de gerenciamento de seus componentes, incluindo 

verificação de estado, desempenho e escalabilidade, consumo e ajustes (tunning) dos 

componentes, registrando erros, falhas, inconsistências e alertas, considerando o 

ambiente, o banco de dados e as aplicações. 

8.2 A Solução deve possuir ferramenta de estatísticas de uso de memória e processador, 

em apoio à identificação de gargalos de processamento. 

8.3 A Solução deve possuir ferramenta de estatísticas de disponibilidade do servidor, link 

de acesso, da solução de software e do banco de dados. 

8.4 A Solução deve possuir ferramenta de estatísticas de armazenamento de dados para 

facilitar a projeção de necessidade de expansão de área disponível. 

8.5 A Solução deve possuir ferramenta de tempo de resposta das transações de negócio, 

com detalhamento dos tempos de processamento e de rede. 

9 Dos Requisitos de Integridade e Consistência  

9.1 O Sistema deve considerar a verificação e validação de dados de entrada a fim de 

garantir correção e consistência dos dados de acordo com as regras de negócio, reduzir 

o risco de erros, prevenir ataques conhecidos, como injeção de código, detectando, no 

mínimo, os seguintes erros: 

a) Não permitir entrada duplicada. 

b) Não permitir valores fora da faixa (intervalo). 

c) Não permitir caracteres inválidos em campos de dados. 

d) Não permitir dados incompletos ou faltantes. 

9.2 O Sistema deve realizar verificação do conteúdo em campos e arquivos de dados para 

confirmar sua validade e integridade. 

9.3 Os dados de saída do Sistema, em especial os oriundos de movimentações financeiros, 

deverão ser validados por rotinas específicas para assegurar que o processamento das 

informações foi executado corretamente. 
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10 Local, prazos e condições de entrega ou execução  

Local  

10.1 Os bens deverão ser entregues na SEDE do CFMV - Conselho Federal de Medicina 

Veterinária - SIA Trecho 6 – Lotes 130 e 140 - Brasília-DF - CEP 71205-060, por 

meio dos telefones: (61) 2106-0400 - Fax: (61) 2106-0444, na Área de Gestão da 

Tecnologia da Informação (AGETI), nos horários de 08:00 a 17:00, de segunda a 

sexta-feira; 

10.2 As atividades de planejamento e decisões deverão ser executadas na SEDE do CFMV. 

10.3 As atividades de implantação do Sistema de Informações deverão ser executadas a 

partir da Sede do CFMV e nas Sedes do CRMV’s em sequência ser definida na Fase 

de Planejamento. O Anexo I possui os endereços das Sedes e Delegacias/Unidades 

deverá ser usado como referência para escolha e otimização da dinâmica de 

implantação.  

Prazos 

10.4 O cronograma a seguir serve como uma estimativa de prazos, com base em 

implantações de ERP no mercado. A precisão do prazo depende da aderência da 

solução inicial, das decisões tomadas pela CONTRATANTE na fase de planejamento, 

diferenciais de complexidade e da disponibilidade dos Conselhos. O cronograma 

detalhado será elaborado em conjunto com a CONTRATADA buscando manter os 

prazos máximos ou sua redução. 

 

 
 

10.5 A Instauração do Projeto deverá ser executada em até 15 (quinze) dias após a 

assinatura do contrato entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. Nesta fase serão 

realizadas todas as atividades que irão prover subsídios à execução do contrato por 

parte da CONTRATANTE, como alocação de equipe, responsabilidades, 

Etapa ...
Instauração do Projeto

Fase de Planejamento

Preparação para Implantação

Fase 1 da Implantação (exceto CFMV-MG)

Fase 2 da Implantação (exceto CFMV-MG)

Operação Assistida (exceto CFMV-MG)

Fase 1 da Implantação no CFMV-MG

Fase 2 da Implantação no CFMV-MG

Operação Assistida no CFMV-MG

Integração com sistemas legados

Serviço Manutenção e Suporte a Usuários

Serviço de hospedagem

Serviço de evolução do sistema e ...

Primeira Fase Segunda Fase Integrações
Planejamento e 

Controle
Serviços Continuados

Mês 30Mês 12Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11



19 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

disponibilização de equipamentos, preparação de sistema de apoio, elaboração de 

documentos, reuniões internas e com a CONTRATADA, entre outras. 

10.6 A Fase de Planejamento será realizada em 30 dias após a Instauração do Projeto e 

Reunião Inaugural.  

10.7 A Fase de Preparação para Implantação deverá ser executada simultaneamente à Fase 

de Planejamento e executada em até 30 dias devendo ser finalizada antes de início da 

Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG). Caso todas as atividades necessárias para 

início das atividades das fases posteriores sejam concluídas, poderá iniciar-se as 

atividades das respectivas fases em que seus pré-requisitos foram atendidos. 

10.8 A Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG) deverá ser executada em 4,5 meses após 

as fases de Planejamento e Preparação para Implantação.  

10.9 A Fase 2 da Implantação (exceto CRMV-MG) deverá ser executada em 5 meses após 

as fases de Planejamento e Preparação para Implantação e após conclusão de 50% da 

Fase 1 da Implantação (exceto CRMV-MG) ou quando for decidido em comum acordo 

entre CONTRATADA e CONTRATANTE que seu momento de início deverá ser 

antecipado ou adiado. Caso todas as atividades necessárias para início das atividades 

das fases posteriores sejam concluídas, poderá iniciar-se as atividades das respectivas 

fases em que seus pré-requisitos foram atendidos. 

10.10 A Operação Assistida (exceto CRMV-MG) será executada recorrentemente a cada 

implantação da Fase 1 e/ou Fase 2 da Implantação (exceto CRMV-MG) por 10 (dez) 

dias úteis em cada Conselho. 

10.11 A Fase 1 da Implantação no CRMV-MG deverá ser executada em 3 meses, não 

iniciando antes de 3 meses após o término das fases de “Planejamento” e “Preparação 

para Implantação” e poderá ocorrer simultaneamente com outras fases em casos 

justificados.  

10.12 A Fase 2 da Implantação no CRMV-MG deverá ser executada em 2 meses, após 

conclusão de pelo menos 50% da Fase 1 da Implantação no CRMV-MG ou quando 

for decidido em comum acordo entre CONTRATADA e CONTRATANTE que seu 

momento de início deverá ser antecipado ou adiado.  

10.13 A Operação Assistida no CRMV-MG deverá ser executada após as implantações 

modulares da Fase 1 e/ou Fase 2 no CRMV-MG até a completa estabilização das 

implantações. 

10.14 Durante o período necessário à aprovação dos artefatos pela CONTRATANTE, a 

contagem de prazo pode ser suspensa ou prorrogada.   
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Condições de Execução 

10.15 A comunicação entre as equipes da CONTRATANTE e da CONTRATADA deverão 

ser realizadas em língua portuguesa.  

10.16 A documentação produzida durante a execução do contrato, incluindo, atas de reunião, 

documentação técnica, relatórios, manuais e outros tipos de documento, deverá ser 

elaborada em língua portuguesa.  

10.17 Os relatórios e documentos devem ser apresentados nas reuniões periódicas de status 

ao longo de toda a implantação.  

10.18 Os dados disponibilizados são de domínio da CONTRATANTE. 

10.19 A CONTRATADA elaborará documentação e realizará capacitação dos técnicos da 

CONTRATANTE no que diz respeito à transferência de conhecimento da 

implantação, parametrização, customização do processo de trabalho. 

10.20 A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE documentação de banco de 

dados, como diagramas por assunto, dicionário de dados e procedimentos, com 

objetivo de possibilitar integrações posteriores com outros sistemas da 

CONTRATANTE ou extração de informações.  

10.21 Em relação a todas as entregas a serem efetuadas, os produtos de software e respectivas 

rotinas de execução deverão funcionar plenamente no ambiente de homologação antes 

de serem transferidos ao ambiente de produção. 

10.22 A CONTRATADA apresentará relatórios de execução parcial e final e as respectivas 

documentações técnicas para aceite pela CONTRATANTE em períodos definidos 

pela CONTRATANTE de acordo com as características do serviço prestado. 

10.23 A CONTRATADA é a responsável por todos os custos necessários para integração e 

compatibilidade da Solução Integrada de Gestão fornecido com qualquer software 

adicional que faça parte da Solução, na vigência do contrato. 

11 Do Controle de Qualidade  

11.1 Tomando-se como base os conceitos definidos pelo padrão IEEE 610.12-1990 o qual 

descrever qualidade de software como sendo: 

“(1) Um padrão planejado e sistemático de todas as ações necessárias para fornecer 

confiança adequada que um item ou produto está em conformidade com os requisitos 

técnicos estabelecidos. 

(2) Um conjunto de atividades projetadas para avaliar o processo pelo qual produtos 

são desenvolvidos ou manufaturados”.  
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Depreende-se do item (2) que, no desenvolvimento o produto, são observadas normas 

que regulam essa atividade. Assim, requer-se que o fornecedor do Sistema apresente as 

normas e padrões de desenvolvimento adotados, como forma de defender a qualidade 

do produto ofertado. 

11.2 A CONTRATANTE, para avaliação da maturidade do processo de desenvolvimento, 

utilizará, como referência, as boas práticas sugeridas no padrões e normas de 

desenvolvimento, como NBR ISO/IEC 12207 (Engenharia de Software – Processo do 

Ciclo de Vida do Software), CMMI (Modelo de Maturidade em Capacitação - 

Integração), MPS.BR e ABNT NBR ISO/IEC 15504. 

11.3 A CONTRATANTE, para avaliação da prestação de serviços de TI fornecidos, 

utilizará, como referência, as boas práticas sugeridas em padrões como Cobit, ITIL, 

ISO/IEC 27002 (Segurança da Informação), ISO 20000 (Gestão da Qualidade de 

Serviços de TI). 

11.4 A CONTRATANTE, para avaliação da qualidade de software, utilizará, como 

referência, as boas práticas sugeridas no padrões e normas como ISO/IEC 25010 

(Qualidade do Software), ISO/IEC 12119 (Qualidade para pacotes de software – 

COTS), ISO/IEC 9241 (Usabilidade), ISO/IEC 14598 (Avaliação da Qualidade de 

Produto de Software), atentando para:  

 Inteligibilidade (facilidade de entender os conceitos utilizados),  

 Apreensibilidade (facilidade de aprendizagem de uso),  

 Operacionalidade (facilidade de operar e controlar). 

12 Do Gerenciamento do Projeto  

12.1 Para gestão da Implantação da Solução devem observadas as práticas preconizadas 

pelo PMI - Project Management Instituto, por meio do PMBoK (Project Management 

Body of Knowledge). 

12.2 A CONTRATADA deverá manter, no papel de Gerente de Projeto da Contratada, um 

profissional com experiência comprovada em gerenciamento de projetos de natureza 

similar dedicado para planejamento e execução da Implantação da Solução, com 

atribuição principal de manter ágil, aberta e transparente a comunicação entre as 

equipes da CONTRATADA e da CONTRATANTE. 

12.3 O início do projeto dar-se-á com a Reunião de Abertura do Projeto (kick-off meeting), 

em data a ser definida pela CONTRATANTE, e com participação das equipes da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE, para fins de divulgação e alinhamento dos 

objetivos e expectativas do projeto. 
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12.4 Na Fase de Planejamento da Implantação, a CONTRATADA deverá desenvolver o 

Plano de Trabalho composto por, pelo menos, os seguintes itens: 

a) Cronograma detalhado, desenvolvido e acompanhado por ferramenta MS-

PROJECT ou semelhantes, com as atividades e tarefas a serem realizadas, os 

produtos a serem gerados, marcos, as datas das respectivas entregas e a alocação 

dos recursos.  

b) Plano de Gestão de Risco.  

c) Plano de Gestão de Comunicação.  

d) Plano de Capacitação dos usuários-chave, multiplicadores e pessoal de TI.  

e) Plano de Testes.  

f) Plano de Contingências.  

g) Plano de Preparação para o GO Live.  

h) Plano de Gestão da Qualidade.  

i) Matriz de Requisitos, Funcionalidades e Responsabilidades.  

j) Plano de Gestão da Mudança.  

k) Plano de Gestão de Hospedagem. 

l) Plano de Backup e Restauração. 

12.5 O Plano de Trabalho deverá ser entregue pela CONTRATADA no prazo máximo de 

30 (trinta) dias a partir da Reunião de Abertura do Projeto (kick-off meeting) e deverá 

contemplar todas as fases e serviços previstos no contrato.  

12.6 As atividades de execução deverão ser iniciadas apenas após a aprovação expressa do 

Plano de Trabalho ou de suas fases pela CONTRATANTE. 

12.7 A CONTRATADA deverá promover e comunicar periodicamente o acompanhamento 

da execução física das atividades e tarefas, das entregas, a gestão da qualidade e a 

atualização dos riscos.  

12.8 Na hipótese de desvios na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

demonstrar a causa e apresentar um plano de ação com as medidas corretivas e os 

impactos gerados, que deverá ser submetido à aprovação da CONTRATANTE.  

12.9 A execução do plano de ação em decorrência de desvios em relação ao Plano de 

Trabalho aprovado não poderá acarretar em custos adicionais para a 

CONTRATANTE.  

12.10 A CONTRATADA, juntamente com a CONTRATANTE, deverá realizar reunião de 

instauração do projeto, para apresentação e formalização da metodologia, estratégias 

de implantação, papéis das partes interessadas, objetivos e prazos do projeto.  

12.11 Reuniões periódicas de acompanhamento entre CONTRATADA e CONTRATANTE 

deverão ser promovidas a fim de sanar quaisquer dúvidas, identificar riscos e desvios, 

traçar planos de ação e manter a comunicação com a equipe do projeto. 
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12.12 O período entre reuniões de acompanhamento será aprovado pela CONTRATANTE. 

12.13 Serão realizadas atividades com o objetivo de definir as estratégias para a implantação:  

a) Realizar discussões sobre os processos do Sistema CFMV/CRMV’s.  

b) Identificar a aderência das principais funcionalidades, consultas e relatórios da 

Solução proposta com os requisitos. Os itens não aderentes serão objeto de 

desenvolvimento.  

c) Documentar as etapas de projeto. 

12.14  Deve ser elaborado um Plano Configuração, descrevendo desde a instalação do 

Sistema nos ambientes de testes, treinamento, homologação e produção do sistema até 

a execução dos serviços de personalização por parametrização, customização e 

integração. 

12.15 Deve ser realizada gestão de prazos e recursos que garantam a execução do projeto, 

através da utilização de ferramentas específicas. 

12.16 Deve ser realizada gestão do mapeamento de riscos e plano de contingência de 

problemas que possam afetar o andamento adequado das atividades do projeto. 

12.17 Deve ser realizada parametrização e customização da solução de forma aderente aos 

processos de negócio do Sistema CFMV/CRMV’s de forma integrada. 

12.18 Deve ser realizada gestão das capacitações para uso dos sistemas. 

12.19 Deve ser realizada gestão da manutenção e suporte técnico. 

12.20 Deve ser realizada gestão da documentação da arquitetura da solução contratada, 

análise de requisitos, customizações e execuções dos planos. 

12.21 Deve ser elaborado o Plano de Backup e Restauração do ambiente e transferência de 

conhecimento para os técnicos do CFMV/CRMV’s. 

12.22 Devem ser elaborados Documentos-Modelo para Ordem de Serviço, para Orçamento 

de Ordem de Serviço e para aceite da Execução dos Serviços, sujeito à aprovação da 

CONTRATANTE. 

12.23 Deve ser elaborado o Plano da Integração do Sistema com sistemas legado da 

CONTRATANTE, o qual será submetido à aprovação dessa. 

12.24 Toda a documentação produzida em função do fornecimento da solução será de 

propriedade do CFMV.  

12.25  As atividades de gerenciamento, aprovados pela CONTRATANTE, deverão incluir: 
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a) Atualização permanente do Plano de Trabalho, que será utilizado como base para 

o gerenciamento do escopo do projeto.  

b) Definição, em conjunto com equipe interna da CONTRATANTE, do plano de 

comunicação e modelos de relatórios para acompanhar o andamento do projeto.  

c) Definição do plano e matriz de comunicação do projeto.  

d) Promoção de reuniões de integração entre as equipes de trabalho.  

e) Avaliação de possíveis riscos ao projeto e proposição de ações para evitar atrasos 

e manter o projeto dentro dos prazos originalmente estabelecidos.  

f) Acompanhamento das validações dos produtos de cada etapa envolvida.  

g) Elaboração/Atualização de cronogramas.  

h) Gerenciamento de documentação.  

i) Produção e distribuição de relatórios (progresso, riscos e indicadores).  

j) Administração do escopo de customização e mudanças.  

k) Medida de avaliação de projetos.  

l) Apoio na adoção de procedimentos formais para gestão de riscos do projeto. 

13 Gestão da Mudança Organizacional  

13.1 A CONTRATADA será envolvida no planejamento e execução das atividades de Gestão 

da Mudança, com o objetivo de quebrar barreiras culturais e diminuir a resistência natural 

à mudança por parte dos usuários.  

13.2 A equipe de Gestão da Mudança organizacional deverá atuar sob supervisão do Gestor 

do Contrato, propondo e desenvolvendo produtos que tenham como principal objetivo 

minimizar o impacto sobre o desempenho organizacional decorrente da mudança 

introduzida nos processos e sistemas, bem como direcionar os esforços, alinhados aos 

objetivos estratégicos da Instituição.  

13.3 Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE um plano detalhado 

para implementação das ações relativas à gestão da mudança ao longo do projeto, com o 

objetivo principal de garantir que os técnicos e usuários finais do Sistema 

CFMV/CRMV's , em todos os níveis hierárquicos, estejam capacitados a administrar, 

operar e usar de forma autônoma o Sistema ERP implantado, assimilando corretamente 

as mudanças introduzidas.  

14 Da Execução do Serviço de Implantação  

14.1 Consiste na disponibilização da solução em caráter operacional para todas as unidades 

do Sistema CFMV/CRMV’s, sendo composta pelas fases descritas nos itens seguintes: 

14.1.1 Fornecimento de licenças de direito de uso do software 

14.1.2 Fase de Planejamento e Preparação de Implantação 

14.1.3 Fase 1 da Implantação 



25 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

14.1.4 Fase 2 da Implantação 

14.1.5 Fase 1 da Implantação no CRMV-MG 

14.1.6 Fase 2 da Implantação no CRMV-MG 

14.2 Para a realização das atividades de implantação do Sistema, a equipe da 

CONTRATANTE será composta por 1 (um) Gerente de Projeto, 3 (três) Comitês 

Gestores (Fiscalização, Cadastro e Financeiro), Usuários-Chave e Usuários-

Multiplicadores.  

14.3 As despesas decorrentes da implantação, como exemplo, alocação, deslocamento, 

hospedagem e alimentação de equipe própria, materiais necessários para produção de 

artefatos, sistema de computadores próprio e manutenção de serviços para 

gerenciamento do projeto e de recursos de controle de artefatos são de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

15 Da Fase de Planejamento da Implantação  

15.1 A fase de planejamento da implantação deverá definir as entregas parciais a serem 

realizadas durante a execução do Serviço de Implantação e seus prazos. 

15.2 Um Plano de Implantação deverá ser elaborado de acordo com o descrito no item 12. 

15.3 O Plano de Implantação detalhará os prazos e requisitos necessários para as 

implantações de acordo com o escopo e a disponibilidade de cada Conselho Regional 

e o Conselho Federal. 

16 Da Fase de Preparação da Implantação  

16.1 A fase de preparação consiste em 

16.1.1 Preparação dos ambientes da Solução no Datacenter, atentando para os 

requisitos da infraestrutura, conforme Anexo II – Requisitos tecnológicos da 

solução. 

16.1.2 Mapeamento, análise e adequação da Solução aos processos do Sistema 

CFMV/CRMV’s. 

16.1.3 Desenvolvimento dos softwares de migração dos dados do Siscad e Sistema 

de Protocolo CFMV. 

16.2 Análise e remodelagem dos atuais processos de trabalho do Sistema CFMV/CRMV's, 

relativos aos processos-objeto desta contratação, identificando o nível de aderência 

destes à Solução e às melhores práticas de mercado, com objetivo de otimização dos 

mesmos e compatibilização com o desenho proposto da Solução.  
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16.3 A implementação da adequação de cada disfunção deverá ser acordada entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, obedecendo a legislação vigente. 

16.4 No mapeamento dos processos do Sistema CFMV/CRMV's para o Sistema de 

Informação contratado, deve ser realizada a elaboração de fluxos e descrição detalhada 

de atividades, tarefas, atores, artefatos de trabalho (formulários, sistemas 

informatizados, ferramentas, legislação, normas, regulamentações) e indicadores de 

processos (nível de negócio ou de suporte), documentando assim a forma como esses 

processos ocorrem na organização.  

16.5 Os processos deverão ser mapeados, modelados e redesenhados segundo a legislação, 

regulamentações e normatizações, buscando a racionalização, colaboração entre 

componentes do Sistema CFMV/CRMV’s, integração de informações  e melhoria da 

forma de operacionalização dos processos através da redução ou até mesmo a 

eliminação de ineficiências, pontos de retrabalho, inconsistências e redundância de 

informação – através de simulações automatizadas na solução, objetivando ganhos de 

produtividade a partir da sugestão de uso de tecnologias da informação, e ainda, a 

racionalização de métodos de gestão de processo, através da recomendação de 

Indicadores Gerenciais do Processo, e formas de monitoramento do processo.  

16.6 Os entendimentos relevantes entre as partes, incluindo os padrões de documentos, 

serão formalizados, por seus respectivos prepostos credenciados, e constituirão parte 

integrante da execução do contrato e do planejamento do projeto.  

16.7 O detalhamento deve ser entregue sob a forma de “Documento(s) de Modelagem de 

Processo” em mídia de papel e eletrônica, que deve contemplar para cada processo:   

a) Fluxo de atividades do processo em notação BPMN (Business Process Modelling 

Notation).  

b) Descrição textual das atividades decompondo-as em tarefas, identificando campos 

de informações e fontes dessas informações usadas na execução das atividades e 

tarefas.   

c) Identificação dos atores dos processos, especializando-os em termos de: 

responsável e colaboradores da execução das atividades, gestores do processo, 

clientes e fornecedores do processo.  

d) Identificação de entradas e saídas do processo (produtos, serviços, insumos, 

informações, artefatos) e de cada atividade do processo.  

e) Definição de prazo e frequência de execução dos processos/atividades.  

f) Identificação de normas e artefatos de trabalho (formulários, ferramentas, 

aplicativos e sistemas informatizados) relacionados aos processos.  

g) Padronização de formulários e modelos de documentos relacionados aos 

processos, quando for o caso.  

h) Definição de Indicadores Gerenciais do processo, contemplando para cada um: 

Nome, descrição textual, fórmula, descrição dos componentes da fórmula, fontes 



27 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

dos dados, periodicidade de mensuração, responsável pela mensuração, forma de 

apresentação do indicador e periodicidade recomendada para análise crítica.  

i) Recomendações gerais de melhorias dos processos escopo do Sistema contratado.   

16.8 Análise e Adequação da Solução aos Processos de Trabalho do Sistema 

CFMV/CRMV’s:   

16.8.1 A CONTRATADA será responsável pela parametrização da solução para 

adequá-la às especificidades da CONTRATANTE, e, também pela 

construção de códigos-fonte, quando isto se fizer necessário. As alterações 

deverão ser devidamente documentadas.  

16.8.2 A premissa adotada para o projeto é customização de produto existente. 

Qualquer customização será apresentada e aprovada por um grupo de trabalho 

com pessoal especializado no assunto e aprovado pela CONTRATANTE.  

16.8.3 A CONTRATADA deverá possibilitar customizações aos módulos para 

atender necessidades específicas ou novas necessidades dos Sistema 

CFMV/CRMV’s. Deve constar na proposta da CONTRATADA um banco de 

UST de desenvolvimento para customização inicial com objetivo de tornar a 

solução aderente aos requisitos funcionais e não funcionais, bem como um 

banco de UST para customizações sob demanda para atender a necessidades 

eventuais, não previstas, estas horas somente serão utilizadas e pagas com a 

solicitação prévia e aprovação do Contratante. 

16.8.4 A CONTRATADA será responsável pelo controle de versão dos códigos-

fonte, executáveis e toda a documentação pertinente ao projeto, quanto à 

solução ofertada.   

17 Das Fases de Implantação  

17.1 A implantação, a ser realizada pela CONTRATADA, deve necessariamente incluir:   

17.1.1 Instalação e parametrização da Solução 

17.1.2 Migração de informações e saneamento de dados a partir de sistemas legado 

previstos nesse documento 

17.1.3 Integração com os sistemas legado previstos nesse documento 

17.1.4 Testes 

17.1.5 Capacitação dos Usuários-Chave, Multiplicadores e Pessoal de TI.  

17.1.6 Preparação para entrada em produção 

17.1.7 Estabilização e acompanhamento do Sistema  

17.1.8 Documentação dos procedimentos adotados e aceites 
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18 Da Fase 1 da Implantação  

18.1 Consiste na substituição da solução atual (Siscad e Protocolo) pelo SIG-CFMV e 

implantação gradativa em suas unidades.  

18.2 Para a estratégia inicial da Fase 1 da Implantação definiu-se os critérios abaixo de 

acordo com a classificação de cada Conselho, descritas no Anexo VI: 

18.2.1 O Conselho de Tipo 1 – CFMV terá prioridade na implantação e essa deverá 

ser realizada de forma não-concorrente com outros Conselhos uma vez que 

ao final desse momento ocorrerá o ateste (validação) da adequação da 

configuração do sistema aos processos de trabalho. Prazo: 20 (vinte) dias 

úteis. As atividades de treinamento, migração de dados e operação assistida 

deverão ocorrer de forma presencial. 

18.2.2 As implantações em Conselhos de Tipos 2 e 3 terão prazo de 5 (cinco) dias 

úteis cada e deverão ser realizadas de forma concorrente com os Conselhos 

dos Tipos de 2 a 6. As atividades de treinamento, migração de dados e devem 

ocorrer de forma presencial e a operação assistida, de forma remota. 

18.2.3 As implantações em Conselhos de Tipos 4 e 5, exceto para CRMV-MG, terão 

prazo de 10 (dez) dias úteis cada e deverão ser realizadas de forma 

concorrente com os Conselhos dos Tipos de 2 a 6. As atividades de 

treinamento, migração de dados e operação assistida deverão ocorrer de 

forma presencial. 

18.2.4 As implantações em Conselhos de Tipo 6 terão prazo de 15 (quinze) dias úteis 

cada e deverão ser realizadas de forma concorrente com os Conselhos dos 

Tipos de 2 a 6. As atividades de treinamento, migração de dados e operação 

assistida deverão ocorrer de forma presencial. 

18.2.5 A implantação no Conselho de Tipo 7 – CRMV-SP deverá ser realizada de 

forma não-concorrente com outros Conselhos dada sua complexidade no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis. As atividades de treinamento, migração de 

dados e operação assistida deverão ocorrer de forma presencial. 

18.2.6 Para o CRMV-MG, o prazo para implantação será de 40 (quarenta) dias úteis 

dada a diferenciação de sistema de informação original. As atividades de 

treinamento, migração de dados e operação assistida deverão ocorrer de 

forma presencial. 

18.3 A CONTRATADA deverá detalhar e apresentar formalmente a estratégia, mesmo que 

diferente da estratégia inicial descrita no item 18.2 devido à impedimentos ou 

propostas de dinâmicas mais ágeis. A proposta de estratégia deverá ser enviada para 

análise e aprovação da CONTRATANTE. 
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18.4 Nesta fase serão implementadas as funcionalidades para os processos “Atender 

Clientes”, “Fiscalizar”, “Gerir Recursos Financeiros” e “Gerir Documentos”, 

compreendendo as seguintes atividades: 

18.4.1 Capacitação inicial dos usuários. 

18.4.2 Ativação e testes das funcionalidades 

18.4.3 Migração e saneamento de dados a partir dos sistemas legados. 

18.4.4 Desativação dos sistemas legados 

18.4.5 Início da operação das funcionalidades (Go Live) 

18.4.6 Operação assistida 

18.5 Após as iterações dessa fase em cada Conselho, um termo de homologação e sua 

composição deverá ser emitido pelo Conselho declarando a conformidade da 

implantação da Solução na unidade, e ser apresentado pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE para ateste. 

19 Da Fase 2 da Implantação  

19.1 Para a estratégia inicial da Fase 2 da Implantação definiu-se os critérios abaixo de 

acordo com a classificação de cada Conselho, descritas no Anexo VI: 

19.1.1 O Conselho de Tipo 1 – CFMV terá prioridade na implantação e essa deverá 

ser realizada de forma não-concorrente com outros Conselhos uma vez que 

ao final desse momento ocorrerá o ateste (validação) da adequação da 

configuração do sistema aos processos de trabalho.  

19.1.2 As implantações em Conselhos de Tipos 2 a 6, inclusive para o CRMV-MG, 

deverão ser realizadas de forma concorrente. As atividades de treinamento 

devem ocorrer de forma presencial e a operação assistida, de forma remota, 

uma vez que, nessa fase, não há previsão de migração dados de sistema legado 

genérico. 

19.1.3 A implantação no Conselho de Tipo 7 – CRMV-SP deverá ser realizada de 

forma não-concorrente com outros Conselhos dada sua complexidade. As 

atividades de treinamento e operação assistida deverão ocorrer de forma 

presencial. 

19.2 A implantação em conselhos dos tipos 2 e 3 poderão ser realizadas remotamente com 

exceção da capacitação de usuários e casos especiais indicados pela 

CONTRATANTE. 

19.3 A CONTRATADA deverá detalhar e apresentar formalmente a estratégia, mesmo que 

diferente da estratégia inicial descrita no item 19.2 devido à impedimentos ou 
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propostas de dinâmicas mais ágeis. A proposta de estratégia deverá ser enviada para 

análise e aprovação da CONTRATANTE. 

19.4 Nesta fase será implantado as funcionalidades para os processos “Julgar Processos 

Éticos Profissionais” e “Realizar Eventos”, compreendendo as seguintes atividades: 

19.4.1 Capacitação inicial dos usuários. 

19.4.2 Ativação e testes das funcionalidades 

19.4.3 Desativação dos sistemas legados 

19.4.4 Início da operação das funcionalidades (Go Live) 

19.4.5 Operação assistida 

19.5 Após as iterações dessa fase em cada Conselho, um termo de homologação e sua 

composição deverá ser emitido pelo Conselho declarando a conformidade da 

implantação da Solução na unidade, e ser apresentado pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE para ateste. 
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20 Fase 1 da Implantação no CRMV-MG 

20.1 Consiste na substituição da solução atual adotada pelo CRMV-MG pelo SIG-CFMV 

e implantação das funcionalidades para os processos “Atender Clientes”, “Fiscalizar”, 

“Gerir Recursos Financeiros” e “Gerir Documentos”, compreendendo as seguintes 

atividades: 

20.1.1 Capacitação inicial dos usuários. 

20.1.2 Ativação e testes das funcionalidades 

20.1.3 Migração e saneamento de dados a partir dos sistemas legados. 

20.1.4 Desativação dos sistemas legados 

20.1.5 Início da operação das funcionalidades (Go Live) 

20.1.6 Operação assistida 

20.2 Ao final da fase, um termo de homologação e sua composição deverá ser emitido pelo 

Conselho declarando a conformidade da implantação da Solução na unidade, e ser 

apresentado pela CONTRATADA à CONTRATANTE para ateste. 

21 Fase 2 da Implantação no CRMV-MG 

21.1 Consiste na substituição da solução atual adotada pelo CRMV-MG pelo SIG-CFMV 

e implantação das funcionalidades para os processos “Julgar Processos Éticos 

Profissionais” e “Realizar Eventos”, compreendendo as seguintes atividades: 

21.1.1 Capacitação inicial dos usuários. 

21.1.2 Ativação e testes das funcionalidades 

21.1.3 Desativação dos sistemas legados 

21.1.4 Início da operação das funcionalidades (Go Live) 

21.1.5 Operação assistida 

21.2 Ao final da fase, um termo de homologação e sua composição deverá ser emitido pelo 

Conselho declarando a conformidade da implantação da Solução na unidade, e ser 

apresentado pela CONTRATADA à CONTRATANTE para ateste. 
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22 Das Parametrizações  

22.1 Entende-se por parametrização o processo de adequação das funcionalidades do 

sistema ERP por meio da definição dos valores de parâmetros já disponibilizados na 

própria Solução, ou seja, sem desenvolvimento de linha de código ou programa.  

22.2 A CONTRATADA deve implementar com parametrizações para as funcionalidades e 

processos de trabalho não aderentes ao sistema contratado com objetivo de atender aos 

requisitos do sistema. 

22.3 A CONTRATADA deve parametrizar as funcionalidades existentes para adequação 

aos processos de trabalho com objetivo de atender aos requisitos do sistema. 

22.4 As atividades a serem executadas pela CONTRATADA durante essa etapa estão 

relacionadas a seguir:  

a) Desenhar e documentar em detalhes todas as parametrizações necessárias aderentes 

a legislação e definições pela CONTRATANTE.  

b) Apresentar a CONTRATANTE a metodologia utilizada, prevendo testes e 

homologação antes da liberação do teste dos Usuários.  

c) Instalar o sistema contratado em ambiente de testes e posteriormente em 

homologação, na infraestrutura indicada pela CONTRATANTE.   

d) Realizar as Parametrizações na Solução Integrada de Gestão.  

e) Instalar o sistema contratado em ambiente de produção na infraestrutura indicada 

pela CONTRATANTE.   

f) Monitorar parametrizações do sistema contratado em produção. 

23 Das Atividades de Testes  

23.1 As atividades de testes têm como objetivo validar as funcionalidades no Sistema 

contratado.  

23.2 Deve ocorrer planejamento da estratégia, cenários e roteiros de testes da solução, bem 

como o suporte à sua execução.  

23.3 Devem ocorrer testes de fluxos de negócios, operação do sistema, infraestrutura e 

carga. 

23.4 Os testes deverão seguir cenários construídos pela CONTRATADA e validados pela 

equipe da CONTRATANTE.  
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23.5 Os testes serão executados pelos Usuários-Chave, com o apoio da CONTRATADA.  

23.6 O CFMV e CRMV’s deverão prover toda a infraestrutura necessária para execução 

dos testes.  

23.7 O controle da execução dos testes é de responsabilidade da CONTRATADA.  

23.8 A validação dos testes deverá ser feita pela CONTRATANTE.  

23.9 Os testes serão considerados validados se cada cenário de teste for executado, no 

mínimo, duas vezes sem problemas.  

23.10 Caberá à CONTRATADA:  

a) Elaborar os Cenários de Testes de acordo com cada processo, funcionalidade, 

customização e parametrizações que compõe o Sistema contratado.  

b) Efetuar testes em uma primeira etapa, documentar seus resultados e assinar a 

documentação, relatando as ocorrências.  

c) Acompanhar e apoiar os testes junto aos usuários-chave, documentando as não 

conformidades e problemas encontrados.  

d) Resolver problemas e identificar alternativas para solucionar não conformidades 

encontrados. 

24 Das Capacitações  

24.1 A CONTRATADA deve elaborar o plano educacional e definir os critérios de 

avaliação de acordo com o padrão adotado pelo CFMV, além de produzir os materiais, 

capacitar os usuários e aferir os resultados.  

24.2 Todo material didático para capacitação deverá ser fornecido pela CONTRATADA 

em língua portuguesa. 

24.3 As capacitações deverão ser ministradas em língua portuguesa.  

24.4 O provimento, instalação e organização de espaço físico, mobiliário, computadores e 

equipamentos de som e projeção a serem utilizados para a capacitação serão de 

responsabilidade da CONTRATANTE. 

24.5 As capacitações serão executadas nas dependências da Sede dos Conselhos Federal ou 

Regionais, ou em local indicado pela CONTRATANTE, desde que na mesma cidade 

das Sedes. Como referência os endereços de cada unidade constam no Anexo I. 
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24.6 A seleção, comunicação, deslocamento e organização dos usuários a serem 

capacitados é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

24.7 Durante a capacitação, a CONTRATANTE deverá garantir a realização das seguintes 

atividades:  

a) Planejar a capacitação dos usuários, de acordo com o processo de trabalho 

abordado. 

b) Realizar a capacitação dos usuários, demonstrando as funcionalidades da Solução 

adquirida.  

c) Documentar ocorrências durante a capacitação (ausências, atrasos, etc.) 

d) Controlar presença dos usuários.  

e) Validar se os usuários capacitados estão prontos para início dos trabalhos.  

f) Emitir certificado para usuários capacitados. 

g) Promover avaliação do curso e do instrutor 

24.8 Durante a Fase de Implantação, as capacitações dos usuários deverão ser realizadas 

presencialmente, nas instalações indicadas pela CONTRATANTE e de acordo com o 

cronograma aprovado. 

24.9 Durante a Fase de Implantação, as despesas decorrentes da capacitação (alocação de 

instrutores, confecção do material didático e de certificados para os colaboradores 

capacitados, bem como as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação 

dos instrutores) serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

24.10 As capacitações de conselhos dos tipos 2 e 3 deverão ser realizadas com agrupamento 

de colaboradores de diferentes conselhos regionais em turmas, e os colaboradores 

destas turmas deslocadas para um local específico. 

24.11 A CONTRATADA deverá elaborar a estratégia mesmo que diferente do item 24.10, 

que fará parte do plano de capacitações e treinamentos, e deverá ser aprovado pela 

CONTRATANTE. 

24.12 Após a Fase de Implantação, as capacitações dos usuários deverão ser realizadas 

presencialmente, remotamente ou via Sistema de EaD (Educação a Distância), a 

critério da CONTRATANTE, nas instalações indicadas por essa, dentro do Serviço de 

Capacitação de Usuários, solicitado sob demanda. 

24.13 Após a Fase de Implantação, as despesas das capacitações solicitadas sob demanda 

pela CONTRATANTE (alocação de instrutores, confecção do material didático e de 

certificados para os colaboradores capacitados, bem como as despesas com 

hospedagem e alimentação dos instrutores) serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, uma vez que deverá estar prevista na Ordem de Serviço específica 

para a demanda, atividades relacionadas à capacitação.  
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24.14 Após a Fase de Implantação, as despesas com capacitação decorrentes do 

deslocamento de instrutores da CONTRATADA poderão ser custeadas pela 

CONTRATANTE ou faturadas pela CONTRATADA por meio das Unidades de 

Deslocamento (UDs) previstas na Ordem de Serviço da demanda, de acordo com a 

opção mais vantajosa, a critério da CONTRATANTE. 

25 Das Migrações e Integrações  

25.1 O objetivo da migração de informações consiste na carga de dados dos sistemas 

legados para os processos do ERP contratado.  

25.2 Deve permitir integração com sistemas desenvolvidos internamente pelo Sistema 

CFMV/CRMV’s ou adquiridos por este de outros fornecedores,  

25.3 As tarefas de integração dos Sistemas deverão acontecer de maneira conjunta, sendo 

de responsabilidade da CONTRATADA receber o layout e os procedimentos que 

devem ser adotados, visando a correta comunicação dos Sistemas. 

25.4 A CONTRATADA deverá efetuar a extração dos dados dos sistemas legados da 

CONTRATANTE para o novo banco de dados para o uso dos módulos licitados. 

25.5 A CONTRATADA ficará responsável por todas as etapas da extração, tais como tomar 

conhecimento do banco de dados, efetuar rotinas para extração e gravação, testes e 

conferência do resultado. 

25.6 O CONTRATANTE disponibilizará técnicos para subsidiar a CONTRATADA no 

trabalho de elaboração do “de-para” de campos, origem e destino, que será utilizado 

nas regras de migração de dados. 

25.7 Havendo inconsistências físicas ou lógicas nos dados do sistema legados, a 

CONTRATANTE deverá ser consultada para decidir sobre os procedimentos que a 

contratada deverá efetuar para solucioná-las. 

25.8 O CONTRATANTE fará uma verificação final do resultado da extração, após a 

conclusão dos trabalhos pela CONTRATADA, com intuito de homologar os 

resultados finais das migrações/conversões. 

25.9 Para a migração de dados, deverá ser adotado o método descrito a seguir:  

a) Criação do Plano de Migração documentado e aprovado pela CONTRATANTE 

contemplando:   



36 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

i. Definição dos dados para migração, seus atributos e dados de controle 

necessários, permitindo a avaliação de volumes, das complexidades e dos 

requisitos de qualidade envolvidos para o planejamento das próximas etapas.    

ii. Definição da estratégia das migrações, considerando qualidade da 

informação, volume e complexidade.   

iii. Mapeamento dos sistemas e bases de informações que servirão de origem 

para o processo de extração dos dados.  

iv. Script de testes para avaliar consistência dos dados importados. 

b) Testes em volume para avaliar a necessidade de ajustes no ambiente de hardware ou 

de recursos adicionais.  

c) Elaboração de leiautes para a importação dos dados para a Solução Integrada de 

Gestão.  

d) Carga de dados final para a migração definitiva dos dados. 

25.10 Será de responsabilidade da CONTRATADA, gerar os arquivos, conforme os leiautes 

definidos nessa etapa com apoio e acompanhamento da equipe técnica da CFMV, 

CRMV-MG, respectivamente. 

26 Da Preparação e Entrada em Produção (Go Live)  

26.1 Caberá à CONTRATADA as seguintes atividades:  

a) Instalar a solução em ambiente de produção, com as parametrizações necessárias 

em infraestrutura compatível com o volume de dados, carga e concorrência assim 

como seu crescimento. 

b) Planejamento do Cut-over (Desativação dos sistemas que o Sistema substituirá).  

c) Elaboração do Plano de Contingência, em conjunto com a CONTRATANTE.  

d) Definição dos indicadores e metas de desempenho.  

e) Preparação da reunião junto à CONTRATANTE.  

26.2 Antes da efetiva entrada em produção, CONTRATADA e CONTRATANTE deverão 

executar, por período a ser definido na Fase de Planejamento, em paralelo, a geração 

de informações no novo Sistema ERP e nos sistemas legados de cada Conselho, em 

cada Fase de Implantação. 

27 Da Operação Assistida    

27.1 Caberá à CONTRATADA as seguintes atividades:  
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a) Medição de indicadores e metas estabelecidos na etapa anterior. 

b) Identificação das metas não alcançadas e elaboração de planos de ação.  

c) Controle e solução de intercorrências nas funcionalidades.  

d) Ajustar possíveis inconsistências na solução.  

e) Acompanhar e prestar suporte à unidade migrada. 

f) Realizar procedimento de fim de etapa de migração: 

 Documentação das lições aprendidas, realização de reunião de finalização e 

próximos passos, identificação de benefícios alcançados. 

28 Do Serviço de Hospedagem da Solução  

28.1 O ambiente de produção da solução contratada deve prover disponibilidade em cluster, 

replicação, espelhamento, failover ou alternativa semelhante proposta pela 

CONTRATADA para garantir a disponibilidade do Sistema de Informações e rápida 

solução de desastres em nível de serviços e máquina. 

28.2 Durante o período de hospedagem do sistema em domínio da CONTRATADA, a 

CONTRATADA deverá manter backup do sistema, parametrizações, informações de 

projeto e banco de dados de forma que seja possível restaurar o funcionamento do 

sistema em ambiente definido perante solicitação formal pela CONTRATANTE ou 

em casos de desastres em que ocorra comprometimento das informações. 

28.3 Deve ser possível restauração de backup definido no item 28.2 para qualquer momento 

no tempo, em minutos, sendo necessário a devida política de backup e recuperação de 

desastres para possibilidade do mesmo. 

28.4 A CONTRATADA em conjunto com a CONTRATANTE deve elaborar 

planejamento, método e execução e envio periódico, determinado pela 

CONTRATANTE, do backup realizado. 

28.5 O serviço de hospedagem deve garantir ambiente computacional de hardware e 

software (ex.: sistemas operacionais, banco de dados, servidores de aplicação) 

necessários para o pleno funcionamento da Solução. 

29 Do Serviço de Manutenção e Suporte  

29.1 Serviço de manutenção do Sistema 

29.1.1 Estes serviços serão contratados com objetivo de garantir atualização e 

operação do Sistema durante e depois de concluídos os serviços de 

implantação e acompanhamento após a implantação. 

29.1.2 Durante o processo de implantação dos módulos do sistema e seus 

subsistemas e de toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá 

manter assistência especializada para: 
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a) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros ou mau funcionamento 

das funcionalidades objeto deste edital. 

b) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

c) Orientar ou aplicar soluções alternativas para os erros ou mau 

funcionamento dos módulos. 

d) Disponibilizar as versões mais atualizadas de todos os módulos ofertados 

para proceder a imediata substituição das versões anteriores. 

e) Atualizar e entregar a documentação dos módulos quando houver 

melhorias ou adequações realizadas. 

29.1.3 As substituições de versões ou manutenções evolutivas, adaptativas e 

corretivas deverão ser notificadas com antecedência e data prevista para a sua 

implantação em produção de acordo com o plano de comunicação. 

29.1.4 A CONTRATADA deve realizar manutenções adaptativas, corretivas e 

evolutivas decorrentes de mudanças na legislação federal, estadual ou 

municipal sem ônus para a CONTRATANTE durante o período de execução 

do serviço de atualização, documentação e suporte do Sistema. 

29.2 Serviço de Suporte à Solução 

29.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer suporte técnico especializado, no 

endereço da CONTRATANTE, em caso de não resolução das pendências 

com uso do plano de comunicação;  

29.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações necessárias a 

eventual migração e/ou conversão de dados para software de terceiros. 

29.2.3 Este serviço será contratado com objetivo de garantir o suporte a soluções 

durante e depois de concluídos os serviços de implantação e acompanhamento 

após a implantação. 

29.2.4 A CONTRATADA deverá manter assistência especializada para: 

a) Esclarecer questões relacionadas ao uso operacional do sistema e 

subsistemas sob licença. 

b) Identificar e corrigir as causas de possíveis erros.  

c) Acompanhar e corrigir os problemas com os serviços prestados. 

d) Orientar sobre alternativas de operação. 

29.2.5 O atendimento do suporte técnico e a usuário deverá ocorrer durante o horário 

de 07:00 às 18:30 horas (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira, 

excluídos os feriados nacionais. 
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29.2.6 Disponibilizar serviço de suporte ao usuário, via telefone, central 0800, e-

mail, chat ou meio de contato através do website da CONTRATADA, para 

esclarecimento de dúvidas ou orientação, por técnicos devidamente 

qualificados, sendo que para cada evento deverá ser gerado um protocolo de 

atendimento correspondente e obedecer ao plano de comunicação 

29.2.7 Disponibilizar serviço de suporte técnico via telefone, central 0800, e-mail, 

chat ou meio de contato através do website da CONTRATADA, para 

solicitações de serviços técnicos sendo que para cada evento deverá ser 

gerado um protocolo de atendimento correspondente e obedecer ao plano de 

comunicação. 

29.2.8 A CONTRATADA disponibilizará ferramenta on-line para que a 

CONTRATANTE possa acompanhar as solicitações, seus prazos, 

diagnóstico, descrições de solução e entregas. 

29.2.9 Para efeito de apuração do prazo de atendimento de uma solicitação, será 

considerada como “data e hora de abertura da solicitação” a data e hora em 

que a CONTRATADA receber a solicitação. Será considerada como “data e 

hora da resolução da solicitação” a data e hora, registrada em sistema, em que 

a CONTRATADA comunicou a solução à CONTRATANTE. 

29.2.10 Na abertura de uma solicitação de suporte, o requerente deverá classificar a 

solicitação quanto ao TIPO, conforme abaixo: 

a) ERROS: informar a ocorrência de funcionalidades que deixaram de 

ser executada ou passaram a ser executadas de forma divergente aos 

requisitos definidos. 

b) DÚVIDAS: pedido de auxílio na operação dos sistemas ou em 

procedimentos operacionais do cliente. 

c) SUGESTÕES: apresentar sugestões de melhorias no Sistema para 

melhor adequação à realidade do usuário, modificações de 

procedimentos operacionais,   alterações na legislação vigente e 

outras. 

29.2.11 Na abertura de uma solicitação de suporte, o requerente deverá classificar a 

solicitação quanto ao TEMPESTIVIDADE, conforme abaixo: 

a) CRÍTICAS: Relacionadas a funcionalidades que prejudiquem ou 

impeçam o atendimento aos profissionais e empresas inscritos, ou o 

Conselho de cumprir suas obrigações de prazos fixos, ou ainda, que 

prejudique sua imagem. 

b) GRAVES: Relacionados a funcionalidades que prejudiquem ou 

impeçam o Conselho de cumprir suas obrigações de prazos 

negociáves, ou ainda, que não prejudique sua imagem. 
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c) IMPORTANTES: Relacionadas as funcionalidades dos sistemas 

que não prejudiquem a operacão do Conselho. 

29.2.12 A CONTRATADA deverá solucionar os problemas conforme os seguintes 

prazos, considerando horas úteis de segunda a sexta, exceto feriados 

nacionais: 

Tabela 1 – Classificação e tempos de atendimento do Serviço de Suporte 

CLASSIFICAÇÃO E TEMPOS DE ATENDIMENTO 

Classificação da Solicitação 
Prazo máximo de resolução 

Tipo Criticidade 

Erros 

Críticos 4 horas úteis 

Graves 20 horas úteis  

Importantes 40 horas úteis 

Dúvidas 

Críticos Em tempo de atendimento 

Graves 6 horas úteis 

Importantes 16 horas úteis 

Sugestões - Encaminhar para o gestor do contrato. 

30 Dos Serviços de evolução e capacitação de usuários (sob demanda) 

30.1 Para mensuração do custo das solicitações de customização e mudança será adotada a 

Unidade de Serviço Técnico (UST) como métrica de esforço para execução de 

atividades, e a Unidade de Deslocamento (UD) como custo com deslocamento de 

equipe da CONTRATADA.  

30.2 As solicitações da CONTRATANTE devem ser registradas por meio de Ordens de 

Serviço (OS) que deverão ser analisadas pela CONTRATADA e decompostas em 

atividades, e essas classificadas conforme sua complexidade. 

30.3 O orçamento para execução da Ordem de Serviço deverá ser apresentado à 

CONTRATANTE para aprovação, contendo cronograma, prazos, composição de 

atividades e seus esforços em UST e a quantidade de UD necessárias para atendimento 

à OS, se for o caso. O custo total, em Reais, para a OS obtém-se pelo somatório das 

multiplicação das UST’s e UD’s por seus respectivos valores unitários. 

30.4 A CONTRATADA deverá apresentar comprovações de execução das atividades, 

assim como, comprovantes de deslocamento para posterior ateste e pagamento pela 

CONTRATANTE. 
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30.5 O Anexo XIII apresenta quadro de referência para mensuração da complexidade das 

atividades em UST.  

31 Das Estratégias de Continuidade  

31.1 Em caso de rescisão ou não renovação contratual, a CONTRATADA deverá fornecer 

a aplicação livre para uso pelo Sistema CFMV/CRMV’s, com a quantidade de licenças 

contratadas, em sua última versão, sem bloqueios e limitações de funcionalidades, 

além de todos os recursos necessários à continuidade de uso e operação do sistema de 

informação integrante da Solução, dentre eles: 

a) Migração do ambiente de produção (máquinas virtuais, softwares, etc.) para 

o novo ambiente indicado pelo CFMV. 

b) Executáveis compilados ou interpretáveis como produtos de software nas 

suas últimas versões de atualização, com todas as customizações, 

parametrizações e correções associadas. 

c) Softwares componentes do Sistema ERP e suas licenças de uso, necessários 

ao funcionamento e operacionalização da solução, tais como APIs, 

Frameworks e ferramentas de geração de relatórios. 

31.2 Em caso de falência ou qualquer dificuldade que leve a CONTRATADA a não manter 

o funcionamento, o Serviço de Manutenção e Suporte e/ou o Serviço de evolução do 

Sistema e Capacitação de Usuários do Sistema ERP, o código fonte deve ser 

disponibilizado devidamente documentado no prazo de 30 dias da declaração de 

falência ou incapacidade, sem custo adicional, para permitir a que manutenção do 

software seja executado pelo CFMV, assim como o fornecimento de licenças 

permanentes de softwares adicionais necessários para pleno funcionamento do 

Sistema.  

32 Do Recebimento  

32.1 O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os artigos 

73 a 76 da Lei 8.666/93, conforme: 

32.2 Provisoriamente: na apresentação dos produtos, serviços e software (licenças – 

chaves de ativação, mídias e manuais) acompanhados da devida Nota Fiscal, devendo 

neste momento ser realizada conferência pelo Gestor do Contrato e, se identificada a 

conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal será assinado 

e será emitido o Termo de Recebimento Provisório; 

32.3 Definitivamente: após nova conferência e verificação por Gestor competente da 

AGETI e, se confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal 

será atestada e será emitido o Termo de Recebimento Definitivo; 
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32.4 Independente do aceite da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir a 

qualidade do serviço e produtos fornecidos pelo prazo estabelecido nas especificações 

e nas condições constantes deste Termo de Referência; obrigando-se a corrigir aquele 

que apresentar erro ou defeito, de acordo com prazo estabelecido; 

 

33 Prazo e condições de garantia 

33.1 O Licitante vencedor prestará garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, contados da data da 

entrega da via do instrumento contratual, em percentual equivalente a 5% (cinco por 

cento) sobre o valor global do contrato, com validade durante toda a execução do 

objeto e mais 1 (um) mês após o término da vigência contratual, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Conselho Federal de Medicina 

Veterinária - CFMV e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

33.2 Em se tratando de fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia 

pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil. 

33.3 Quando se tratar de caução em dinheiro, deverá ser recolhida pela CONTRATADA, 

em conta específica com correção monetária, a ser aberta na Caixa Econômica Federal, 

após obter junto à Área Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. 

Neste caso, poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou 

parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes 

deste instrumento. 

33.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá garantir o seguinte: 

33.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

33.4.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

33.4.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

CONTRATADA;  



43 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

33.4.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA; 

33.5 A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item acima. 

33.6 A garantia será liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do 

vencimento do contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das 

obrigações contratuais. 

33.7 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 

de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento). 

33.7.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administração a promover 

a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

33.8 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar 

sanções à CONTRATADA. 

33.8.1 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a 

FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à seguradora e/ou 

fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à 

CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última instância 

administrativa. 

33.9 A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 

33.10 A garantia deverá ser integralizada num prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que 

dela forem deduzidos quaisquer valores. 

33.11 A garantia será considerada extinta:  

33.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 

de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

33.11.2 após 30 dias após o término do contrato, observado o que determina a 

totalidade do item sobre as Garantias. 
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33.12 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extinção), incumbe 

à CONTRATADA oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garantia 

em substituição, em percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação 

de regência. 

34 Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail  

34.1 A área responsável pelo recebimento do objeto deste contrato será a Área de Gestão 

da Tecnologia da Informação do CFMV, acessível pelos telefones (61) 2106-0408 

ou pelo e-mail informatica@cfmv.gov.br. 

35 Condições e prazos de pagamento e Proposta Comercial 

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

35.1 O pagamento será efetuado sem qualquer acréscimo financeiro, mediante depósito 

bancário, até o 10º dia útil subsequente à realização do serviço, contados a partir do 

atesto dos serviços e da Nota Fiscal, observada a ordem cronológica estabelecida no 

art. 5º da Lei 8.666/93: 

35.1.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

35.2 O Gestor do Contrato verificará a conformidade dos serviços, da entrega, da 

documentação requerida, no caso de estarem conformes, atestará a Nota Fiscal e 

encaminhará para pagamento; no caso de não estarem conformes, as devolverá, com 

as ressalvas devidas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da apresentação, para a 

CONTRATADA providenciar a sua conformidade e novo encaminhamento para a 

Contratante. 

35.3 No caso dos serviços e/ou entregas em não conformidade, a contagem dos prazos 

para pagamento será reiniciada a contar da data do saneamento das ressalvas pela 

CONTRATADA, devidamente certificadas pelo Gestor do Contrato. 

35.4 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com 

defeito, será determinado um prazo, pela Contratante, para que a CONTRATADA faça 

a reparação, sendo emitido pela CONTRATANTE “Termo de Recusa de Produto”. 

Este prazo iniciar-se-á a partir da data da ciência do termo de recusa. A 

CONTRATADA ficará obrigada a reparação, às suas expensas, o item do objeto que 

for recusado. 
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35.5 Os valores da(s) Nota(s) Fiscal(is) deverão ser os mesmos consignados na Nota de 

Empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de 

divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a substituição 

desta(s) Nota(s) Fiscal(is). 

35.6 A contratante efetuará o pagamento somente para a empresa CONTRATADA, vedada 

a negociação dos documentos de cobrança com terceiros, ou a sua colocação em 

cobrança bancária. 

35.7 A partir do modelo da proposta comercial contida no Anexo III deste instrumento, a 

tabela abaixo visa demonstrar como será realizado desembolso pela CONTRATANTE 

e faturamento das aquisições/serviços prestados.  

Tabela 2 – Desembolso para o Serviço de Implantação 

Objetos Base de Cálculo Desembolso 

Entrega da Licenças 
5% do Custo Total de 

Implantação 1 

Após ateste de 

recebimento das 

licenças 

Implantação 1 (Sistema CFMV/CRMV’s, exceto CRMV-MG) 

Fase de Planejamento e Preparação de 

Implantação 

15% do Custo Total de 

Implantação 1 

Após ateste de 

conclusão da fase 

Fase 1 da Implantação 

50% do Custo Total de 

Implantação 1 

Multiplicado pelo 

somatório de 

percentuais (Tabela do 

anexo VII) de 

CRMV’s implantados 

Após ateste de 

conclusão da fase 

de implantação 

em cada regional 

envolvido 

Fase 2 da Implantação 

30% do Custo Total de 

Implantação 1 

Multiplicado pelo 

somatório de 

percentuais (Tabela do 

anexo VII) de 

CRMV’s implantados 

Após ateste de 

conclusão da fase 

de implantação 

em cada regional 

envolvido 
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Implantação 2 (CRMV-MG) 

Fase de Planejamento e Preparação de 

Implantação 

20% do Custo Total de 

Implantação 2 

Após ateste de 

conclusão da fase 

Fase 1 da Implantação 
50% do Custo Total de 

Implantação 2 

Após ateste de 

conclusão da fase 

Fase 2 da Implantação 
30% do Custo Total de 

Implantação 2 

Após ateste de 

conclusão da fase 

 

35.8 As implantações poderão ser realizadas por conjunto de CRMV’s e CFMV para 

celeridade no processo completo de implantação. 

35.9 A liberação do uso parcial e integral da solução deverá ser planejada pela 

CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE. 

 

Tabela 3 – Desembolso para o Serviços Mensais 

Serviços Mensais Base de Cálculo Desembolso 

Mensalidade de Serviço de atualização, 

manutenção, documentação e suporte do sistema 

Somatório do 

Percentual de serviços 

mensais (Tabela do 

anexo VII) de 

CRMV’s implantados 

aplicado sobre Valor 

da Mensalidade de 

Respectivo Serviço  

Mensal 

Mensalidade de Serviço de hospedagem do 

Sistemas Integrado de Gestão 

Somatório do 

Percentual de serviços 

mensais (Tabela do 

anexo VII) de 

CRMV’s implantados 

aplicado sobre Valor 

Mensal 
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da Mensalidade de 

Respectivo Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Desembolso para o Serviços Sob Demanda 

Serviços Sob Demanda Base de Cálculo Desembolso 

Banco de UST (Unidade de Serviço Técnico) do 

Serviço de Evolução do Sistema e Capacitação 

de Usuários 

Somatório das UST’s  

referentes às atividades 

descritas nas Ordens de 

Serviço aprovadas 

Após ateste de 

conclusão das 

Ordens de 

Serviço 

Banco de Trechos de Deslocamento (UD, 

Unidade de Deslocamento) do Serviço de 

Evolução do Sistema e Capacitação de Usuários  

Somatório das UD’s 

necessárias para 

execução das Ordens 

de Serviços aprovadas 

Após ateste de 

conclusão das 

Ordens de 

Serviço 

 

35.10 A tabela do Anexo VI apresenta a referência para aplicação do percentual de conclusão 

das atividades de implantação em casa Conselho, baseado em seu Tipo.  

35.11 A tabela do Anexo VII apresenta aplicação da Tabela de Percentual de Execução, citada 

no item anterior, nos CRMV’s e CFMV 

35.12 Caso ocorra alteração do contexto apresentado, haverá renegociação e redistribuição dos 

percentuais sobre os itens do edital e valores de pagamentos conforme artigo 65 da Lei 

8.666/1993. 

35.13 O pagamento dos serviços continuados, itens 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, fica limitado à 

prestação de serviços durante a vigência do contrato, a despeito do início de operação 

desses, que podem ocorrer posteriormente à data da contratação. 

PROPOSTA COMERCIAL 
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35.14 A proposta apresentada deverá conter o valor para cada item, não sendo aceita a proposta 

cujo valor seja superior ao valor global estimado. 

35.15 A CONTRATANTE deve fornecer o valor, em reais, do custo de 1 (uma) UST e assim 

ser possível o faturamento e pagamento, quando se tratar dos serviços sob demanda 

mencionados na tabela 4 do item 35.9. 

35.16 Nos termos do Artigo 36, parágrafo 6, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

b) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

36 Dos Recursos Orçamentários  

36.1  As despesas decorrentes deste objeto estão previstas nas Notas de Pré-empenho 

abaixo relacionadas: 

Número da 

nota de Pré-

empenho 

Rubrica 

 6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 

Sistemas de Processamento de Dados 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064  

Seleção e Treinamento - PJ 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 

Manutenção e Conservação de Software - PJ 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 

Hospedagem de Sistemas – PJ 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 

Consultoria e Assessoria de TI 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 

Passagens para o País 

 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 

Outros Serviços - PJ 

 

37 Obrigações da CONTRATANTE 

37.1 Receber os bens e serviços adjudicados nas condições integrais do item licitado, 

observados os dispositivos legais quanto ao RECEBIMENTO PROVISÓRIO e 
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DEFINITIVO, além de exigir e regular o cumprimento das obrigações 

complementares, em especial aquelas relativas à garantia técnica, suporte e repasse de 

conhecimento; 

37.2 Designar gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento da 

prestação dos serviços e fornecimento dos bens avaliando a prestação dos serviços, a 

liquidação das despesas, atestando o cumprimento das obrigações assumidas e demais 

fiscalizações à execução do contrato, consoantes as disposições da Lei 8.666/1993 que 

servirá como subsídio para eventual aplicação de sanções previstas neste instrumento. 

37.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do Termo de 

Referência, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas; 

37.4 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na execução do 

objeto, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

37.5 Fornecer à CONTRATADA todo tipo de informação interna essencial à realização dos 

fornecimentos e dos serviços; 

37.6 Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente 

identificados, às suas dependências para a devida realização dos serviços e 

fornecimento dos bens contratados; 

37.7 Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução dos 

serviços, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os 

padrões de informação e qualidade exigidos;  

37.8 Homologar os bens entregues e serviços prestados, quando os mesmos estiverem de 

acordo com o especificado no Termo de Referência; 

37.9 Rejeitar os bens entregues e serviços realizados fora do estabelecido e que estejam em 

desacordo com o Contrato;  

37.10 Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento 

dos termos deste instrumento; 

37.11 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Edital e 

seus anexos; 

37.12 O CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções e/ou rescindir este contrato 

no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições 

estabelecidas tanto neste contrato; 
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37.13 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela CONTRATADA; 

37.14 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para o perfeito fornecimento do 

objeto licitado.  

38 Obrigações da CONTRATADA 

38.1 Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência e no presente Contrato; 

38.2 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

vigência do Contrato; 

38.3 Entregar os bens e prestar os serviços de acordo com os requisitos de quantidades, 

especificações técnicas e manuais de operação (quando couber); 

38.4 Entregar os bens e prestar os serviços, impreterivelmente, no prazo previsto e local 

designado, conforme especificações constantes da proposta e do Edital e seus encartes; 

38.5 Prestar garantia na forma e condições estabelecidas neste termo; 

38.6 Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes à prestação dos serviços objeto 

da contratação; 

38.7 Indicar, formalmente, observado o art. 68, da Lei n.º 8.666, de 1993, um Preposto 

para acompanhar a execução dos serviços e responder perante a CONTRATANTE; 

38.8 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus 

profissionais no desempenho dos serviços objeto deste instrumento ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 

38.9 Não ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato. A fusão, cisão 

ou incorporação só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da 

CONTRATANTE; 

38.10 Toda informação referente à CONTRATANTE que o preposto ou sua equipe vierem 

a tomar conhecimento por necessidade de execução dos serviços contratados, não 

poderá, sob hipótese nenhuma, ser divulgada a terceiros;  

38.11 Assumir todos os custos por eventuais deslocamentos da equipe da CONTRATANTE 

que porventura se façam necessários para fins de visita em parceiros, assim como todo 

e qualquer evento que tenha por finalidade agregar conhecimento e potencializar a 

solução adquirida por parte da equipe do CONTRATANTE; 
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38.12 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 

objeto, sob qualquer alegação; 

38.13 Alocar profissionais devidamente capacitados e habilitados para os serviços 

contratados; 

38.14 Providenciar a substituição imediata dos profissionais alocados ao serviço, que 

eventualmente não atendam aos requisitos do Termo de Referência, ou por solicitação 

da CONTRATANTE sob devida justificativa; 

38.15 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 

definitivo do objeto; 

38.16 Efetuar a correção de quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem qualquer 

ônus adicional, de forma a cumprir todas as determinações do CFMV; 

38.17 Apresentar à CONTRATANTE, sempre que requisitado e no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do envio do pedido, todos os documentos exigidos 

periódica ou discricionariamente pelo Gestor do contrato; 

38.18 Dimensionar e adotar as providências técnicas, administrativas e logísticas necessárias 

ao cumprimento integral do contrato. 

38.19 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações judiciais decorrentes de 

danos causados ao CFMV por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, 

obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao 

cumprimento do presente instrumento. 

 

39 Qualificação técnica  

39.1  A fim de atender ao requisito 4.1, na fase de habilitação, o LICITANTE deverá 

comprovar qualificação técnica compatível, mediante apresentação de, pelo menos, 3 

(três) Atestados de Capacidade Técnica, a serem fornecidos por entidades de 

fiscalização profissional, em documentos timbrados, e que comprovem a aptidão do 

licitante para fornecimento de Solução de TI pertinente e compatível em características 

com o objeto da licitação, por meio da prestação satisfatória de serviços técnicos em 

território nacional.  

39.2 Cada Atestado de Capacidade Técnica deve comprovar capacidade técnico-

operacional do LICITANTE na implantação de Solução de TI similar, prestando 
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serviços de manutenção corretiva, suporte técnico a usuários e hospedagem de forma 

satisfatória à entidade emissora do atestado. 

39.3 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá 

realizar diligências ou requerer acompanhados dos comprovantes fiscais da execução 

do objeto; 

39.4 O não atendimento às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência 

implicará em desclassificação da proposta apresentada; 

39.5 A comprovação do atendimento às características técnicas e requisitos funcionais 

especificadas neste Termo de Referência dar-se-á por meio documentação fornecida 

pelo LICITANTE, além do Testes de Conformidade e Prova de Conceito, descritos no 

Anexo IV. 

39.6 Após a etapa de lances, o licitante provisoriamente em primeiro lugar será convocado 

para, em até 10 (dez) dias úteis, se submeter e concluir o processo de Testes de 

Conformidade e Prova de Conceito por meio de agendamento junto à 

CONTRATANTE. Tal processo será realizado na Sede da CONTRATANTE, com 

presença de pelo menos um representante da empresa proponente da Solução, 

conforme descrito no Anexo IV. 

39.7 As propostas de solução serão analisadas quanto a sua aceitação por usuários-chave 

definidos pela CONTRATANTE, para fins de verificação do atendimento às 

características dos produtos e serviços especificados neste Edital; 

39.8 A falta de informações técnicas, incompatibilidade da Solução ou falha na realização 

de testes de conformidade e prova de conceito implicará em desclassificação da 

proposta. 

 

40 Critério de avaliação das propostas  

40.1 O objetivo da contratação é, além de adquirir um Sistema de Informação que atenda 

aos requisitos descritos, tê-lo implantado e em operação por meio dos serviços de 

implantação, suporte, manutenção e hospedagem, resumidos nesse instrumento como 

a Solução de TI desejada. Requer-se, para fins de gestão simplificada, avaliação de 

desempenho e de conformidade, que a Solução seja tratada como produto único e 

integrado, de fornecedor único, pois entende-se que para que sejam mantidas as 

compatibilidades tecnológicas e a integração necessária da Solução são exigidos 

conhecimentos específicos sobre Sistema de Informação, e mão de obra especializada 

e garantida pelo desenvolvedor do Sistema. Isso posto, a licitação será realizada pelo 
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regime de contratação por preço global, onde será julgado vencedor o licitante que 

ofertar o menor preço. 

40.2 Na proposta comercial, os preços unitários se limitam à média dos valores estimados 

para cada item obtidos na fase da pesquisa mercadológica. Caso o preço total ofertado 

seja aceitável, mas os unitários que o compõem necessitarem de ajustes aos 

estabelecidos no edital, será permitido ao licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar a adequação dos preços unitários constantes de sua proposta aos valores 

estimados. 

40.3 Caso o licitante convocado se recuse a promover os ajustes solicitados, será convocado 

o licitante subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

seleção da proposta que atenda ao edital. 

41 Valores referenciais de mercado  

41.1 O valor estimado para a contratação deve incluir o fornecimento de materiais e 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, lucro, custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, custos de administração, serviços e outras 

despesas que se fizerem indispensáveis à perfeita execução deste objeto. 

41.2 A estimativa de preços para a contratação proposta será realizada por meio de pesquisa 

mercadológica, a ser realizada pela Área Administrativa de Compras e Licitações 

(AGEAD) do CFMV, com auxílio da Área de Gestão de Tecnologia da Informação 

(AGETI). 

42 Sanções  . 

42.1 Comete infração administrativa, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e 

dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005, a CONTRATADA que no decorrer da 

licitação: 

I - Não celebrar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da 

proposta; 

II - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

III - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

IV - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;  

V - Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

VI - Comportar-se de modo inidôneo, e,  

VII - Cometer fraude fiscal. 

42.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

impedida de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
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prejuízo da aplicação das multas previstas em edital e no contrato, e das demais 

cominações civil e penal, além de ser descredenciada no SICAF. 

42.3 Ainda, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, em caso de 

inadimplemento parcial ou total das suas obrigações, por qualquer uma das hipóteses 

previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, além das acima 

elencadas, as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 do citado diploma legal, quais 

sejam: 

a) Advertência escrita, sempre que verificadas pequenas irregularidades, à juízo da 

Fiscalização, para as quais a CONTRATADA tenha concorrido; 

b) Multas moratória e/ou compensatória; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com o CFMV, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) 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 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada; 

42.4 As penas de multa ficam assim estabelecidas relativas ao fornecimento de bens e 

prestação de serviços:  

42.4.1 Moratória diária de 0,3% (três décimos por cento), sobre o valor do 

contrato, em caso de atraso, na execução do objeto, limitado a 30 (trinta) dias 

subsequentes. A partir do trigésimo - primeiro dia, configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença. Neste caso, o objeto licitatório será adjudicado ao 

próximo colocado no certame; 

42.4.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida. 

42.5 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis.  

42.6 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela CFMV.  

42.7 No caso de aplicação de multa, o CFMV poderá reter a liberação do pagamento, de 

forma a assegurar o adimplemento da penalidade pecuniária aplicada, e caso a multa 

seja de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pelo CFMV, poderá será 

cobrado administrativamente ou judicialmente.  
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42.8 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 

advier de caso fortuito ou motivo de força maior. 

42.9 As sanções, quando couberem, serão aplicadas pela autoridade administrativa, 

mediante instauração de processo administrativo prévio em que serão asseguradas o 

contraditório e ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

42.10 A suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar com a 

Administração serão aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurada a 

ampla defesa, sempre que a CONTRATADA reincidir na prática de infrações de maior 

gravidade à Administração. 

42.11 As sanções supracitadas poderão ser aplicadas a CONTRATADA por período de até 

2 (dois) anos. 

42.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuízo das demais 

combinações legais. 

43 Condições gerais 

43.1 Considerando as justificativas contidas no item 2.2 desse TR, o cronograma de 

execução, bem como a natureza continuada dos serviços que se visa contratar, o 

contrato deverá ter vigência por 30 (trinta) meses, a contar da data da Publicação do 

Extrato do Contrato no D.O.U – Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada, de 

comum acordo entre as partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando 

comprovadamente vantajoso para o CFMV. 

43.1.1 Sobre esse ponto, é importante esclarecer que não há nenhuma expectativa de 

que a renovação do contrato possibilite obter valor menor do que o resultante 

do certame em questão, após 30 meses da primeira contratação. Ao contrário, 

a prática tem demonstrado que a cada novo ajuste a Administração despende 

quantia superior a que vinha pagando.  

43.1.2 As renovações contratuais resultam em despesas: levantamento de preços, gasto com 

ligações telefônicas, utilização de papel, impressão etc., além do emprego de mão de 

obra, que, senão utilizada nas atividades da renovação, seriam direcionadas a outras 

demandas administrativas. Ademais, há carência de pessoal na unidade envolvida na 

gestão do contrato, que se dedica a muitos outros.  

43.1.3 O §8º do artigo 65 da Lei de Licitações prevê que a variação do valor contratual para 

fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 

compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 

nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 

limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 

registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
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43.1.4 O § 4º do artigo 30  Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, estabelece que nos contratos cuja duração, ou previsão 

de duração, ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo 

empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada parcela 

da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de 

que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos 

para sua cobertura. 

43.1.5 Por fim, existem várias regras aplicáveis à contratação que garantem à 

Administração pôr termo à relação contratual quando a contratada descumprir as 

obrigações assumidas.  

43.2 Quando aplicável, a prorrogação da vigência do contrato será precedida de pesquisa 

mercadológica a fim de se verificar se as condições oferecidas pela CONTRATADA 

permanecem vantajosas à CONTRATANTE;  

43.3 Na hipótese de rescisão contratual, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para 

ressarcimento da Administração, nos termos do art. 80, inciso III, da lei 8.666/93. 

43.4 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

43.5 Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados a partir do 13º mês de vigência do 

contrato e posteriormente a cada 12 meses, utilizando-se para o cálculo o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que o substitua, respeitando as condições abaixo 

para cada item da solução: 

43.5.1 Licenças de cessão de direito de uso dos softwares – irreajustável, pois trata-se 

de mera aquisição. 

43.5.2 Serviço de implantação - passível de reajuste sobre o saldo remanescente. 

43.5.3 Serviço de manutenção e suporte técnico (contínuo) – passível de reajuste; 

43.5.4 Serviço de hospedagem (contínuo) – passível de reajuste; 

43.5.5 Serviço de evolução do sistema e capacitação de usuários (sob demanda) – 

passível de reajuste. 
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Anexo I -  Informações sobre o Sistema CFMV/CRMV’s 

I.1 Identificação e endereço das unidades 

Rótulos de Linha Endereço Telefone 

AC     

Sede Rua Peru nº 515 Conjunto Habitasa, Quadra F, Casa 25 - 
Bairro Cerâmica - Rio Branco/AC - CEP: 69905-106 (68) 3224-5570 

AL     

Sede 
Rua 26 de Abril, 299 - Bairro Poço - Maceió/AL - CEP: 
57025-570 (82) 3221-2086 

AM     

Sede 
Rua B, Quadra 03, Casa 01, Conjunto Jardim Yolanda - 
Bairro:Parque Dez de Novembro, Manaus/AMCep: 
69055-090 

(92) 3304-3014 

AP     

Sede 
AV FAB Nº1070-CENTRO/ED. MCP OFFICE CENTER SALA 
510 (96) 3225-1861 

BA     

Sede  
Rua Professor Aristides Novis, N° 21/23, Federação, 
Salvador-BA, CEP: 40210-63 

(71) 3082-8188  

CE     

Sede  
Rua Dr. José Lourenço, 3288 - Bairro Aldeota - 
Fortaleza/CE - CEP: 60115-280 (85) 3272-4886 

DF     

Sede 
SCS Quadra 1, Bloco “E”, Edifício Ceará – 14º andar - 
Brasília/DF - CEP: 70303-900 (61) 3223-5802 

ES     

Sede Rua Cyro Lima, 125, Enseada do Suá. CEP nº. 29050-230 (27) 33243877 

GO     

Sede 
 Av. Universitária n° 2169 Qd. 113-A Lt. 7-E Setor 
Universitário. Goiânia – GO. 

(62) 3269-6504 

MA     

Sede 
Rua Astolfo Marques nº 57 - Apeadouro - São Luís/MA - 
CEP: 65036-070 (98) 3304-9812 

MG     

Regional da Zona da 
Mata 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3.500 - Salas 501 e 502 
- Bairro Alto dos Passos – Cidade: Juiz de Fora/MG - 
CEP: 36025-020 

(32) 3231-3076 

Regional do Norte de 
Minas 

Av. Ovidio de Abreu, 171 – Bairro: Centro - Cidade: 
Montes Claros/MG - CEP: 39400-068 

(38) 3221-9817 
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Regional do Sudoeste 
de Minas Gerais 

Avenida Arouca, nº 660 - Salas 914 - Bairro: Centro – 
Cidade: Passos/MG - CEP: 37900-152 

(35) 3522-0969 

Regional do Sul de 
Minas Gerais 

Rua Delfim Moreira, nº 246 – Bairro: Centro  - Salas 201 
e 202. – Cidade: Varginha/MG - CEP: 37002-070  

(35) 3221-5673 

Regional do 
Triângulo Mineiro 

Rua Santos Dumont, 562 - Sala 10 – Bairro: Centro  
Cidade: Uberlândia/MG - CEP: 38400-060 

(34) 3210-5081 

Regional do Vale do 
Aço 

Avenida Carlos Chagas, nº 504 - Sala 02 - Bairro Cidade 
Nobre Ipatinga/MG - CEP: 35162-359 

(31) 3617-7617 

Regional do Vale do 
Mucuri 

Rua Epaminondas Otoni, 35 - Sala 304 - Ed. Med-
Odonto Park  Bairro: Marajoara – Cidade: Teófilo 
Otoni/MG - CEP: 39802-010 

(33) 3522-3922 

Sede 
Rua Platina, nº 189 – Bairro Prado – Cidade: Belo 
Horizonte/MG - CEP:  30411-131 

(31) 3311-4100 

MS     

Sede 
Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263, Chácara Cachoeira 
– CEP 79040-720 

(67)  3331-1655 

PA     

Sede Trav. Curuzú, 2318, Marco - Belém/PA - CEP: 66085-823 (91) 3249-0444 

PB     

Sede 
Praça Pedro Gondim, 127 - Torre , João Pessoa - PB - 
CEP 58040-360  
  

(83) 3222-7980  

PE     

Sede Rua Conselheiro Theodoro, 460, Recife/PE (81) 3797-2503 
(81) 3797-2517 

PI     

Sede 
Avenida Joaquim Ribeiro, 1830 - Bairro Sul - Teresina/PI 
- CEP: 64019-760 (86) 3222-9733 

PR     

Sede 
Rua Fernandes de Barros, 685, - Alto da Rua XV - 
Curitiba - PR 

(41) 3218-9450 

RJ     

Sede 
Rua da Alfândega, 91 - 14º andar - Centro - Rio de 
Janeiro/RJ - CEP: 20070-003 (21) 2576-7281 

RN     

Sede 
Rua Segundo Wanderley, 668, Barro Vermelho, 
Natal/RN - CEP: 59.030-050 

(84) 3221-3290 

RO     

Sede 
Av. Buenos Aires, 2530, Bairro: Embratel, CEP: 76820-
876 – Porto Velho/RO 

(69) 3222-2560 
(69) 3222-4840 

RR     
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Sede 
Rua Brás de Aguiar, nº 90 - Bairro de Mecejana - Boa 
Vista/RR - CEP: 69304-460 (95) 3224-5103 

RS     

Secretaria Regional  
de Pelotas 

Rua Andrade Neves, 2077/402 – Pelotas/RS - CEP: 
96020-080 

(53) 3227-0877 

Secretaria Regional 
de Santana do 
Livramento 

Rua 13 de Maio, 410 - Sala 604 - Santana do 
Livramento/RS - CEP: 97573-500 

(51) 99180-8370 

Secretaria  Regional 
de Caxias do Sul 

Avenida Júlio de Castilhos, 1259/1003 – Caxias do 
Sul/RS - CEP: 95010-003 

(51) 99465-0491 

Secretaria  Regional 
de Passo Fundo 

Rua General Osório, 1204/602 – Passo Fundo/RS - CEP: 
99010-140 

(54) 3317-2121 

Secretaria  Regional 
de Santa Maria 

Alameda Antofogasta, 77/Sala 409 – Santa Maria/RS - 
CEP: 97050-060 

(55) 3223-6824 

Sede 
Rua Ramiro Barcelos, 1793/201 - B. Bom Fim - Porto 
Alegre/RS - CEP: 90035-006 

(51) 2104-0566 

SC     

Sede  
Rodovia Admar Gonzaga, 755 - 3º andar     Condomínio 
Comercial do Itacorubi, Bairro Itacorubi 88034-000 - 
Florianópolis - SC  

(48) 3953-7700  

Delegacia Regional 
do Planalto - Lages  

Avenida Luiz de Camões, 915 - sala 5  - Centro 
Empresarial  Asteca, Bairro Coral 88523-000 - Lages - SC  

(49) 3223-4109  

Delegacia Regional 
do Oeste - Chapecó  

Rua Egito, 31, Bairro Maria Goretti 89801-420 - 
Chapecó - SC  

(49) 3328-4704  

Delegacia Regional 
do Sul - Criciúma  

Rua Santo Antônio, 141- sala 303 - Centro 88801-440 - 
Criciúma - SC  

(48) 3433-5517  

Delegacia Regional 
do Norte - Joinville  

Rua Benjamin Constant, 297 - sala 10  - Edifício Norton - 
Bairro América 89204-360 - Joinville - SC  

(47) 3433-5930  

Delegacia Regional 
do Meio Oeste - 
Joaçaba  

Rua Antônio Nunes Varela, 190 - Sala 05 - Bairro Vila 
Pedrini 89600-000 - Joaçaba - SC   

(49) 3521-1224  

Delegacia Regional 
do Vale do Itajaí - Rio 
do Sul 

Rua Pref. Raulino Rosar, 373 - sala 3 - Jardim América 
89160-184 - Rio do Sul - SC   

(47) 3521-6084  

SE     

Sede 
Rua Campo do Brito, 1151, São José - Aracajú/SE - CEP: 
49020-380 (79) 3211-9905 

SP     

Sede Rua Apeninos, 1088, Paraíso, São Paulo, CEP 04104-021 (11) 5908-4799 

Delegacia (URFA) São 
José do Rio Preto 

Rua Marechal Deodoro, 3011 - 8ºandar São José do Rio 
Preto - SP – CEP 15010-070 

(17) 3235-1045 



60 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

Delegacia (URFA) 
Araçatuba 

Rua Oscar Rodrigues Alves, 55 - 7º andar S.12 
Araçatuba - SP – CEP 16010-330 

(18) 3622-6156 

Delegacia (URFA) 
Presidente Prudente 

Av. Cel. José S. Marcondes, 983 sala-61 Presidente 
Prudente - SP – CEP 19010-080 

(18) 3221-4303 
(18) 3223-4218 

Delegacia (URFA) 
Marília 

Av. Rio Branco, 936 - 7º ANDAR cj.73 Marília - SP – CEP 
17502-090 

(14) 3422-5011 

Delegacia (URFA) 
Ribeirão Preto 

Rua Visconde de Inhaúma, 490 cj. 306 a 308 Ribeirão 
Preto - SP – CEP 14010-100 

(16) 3636-8771 

Delegacia (URFA) 
Botucatu 

Rua Amando de Barros, 1040 s/601-604 Botucatu - SP – 
CEP 18600-050 

(14) 3815-6839 

Delegacia (URFA) 
Sorocaba 

Rua 7 de setembro, 287 - 16º andar cj.165 Sorocaba - SP 
– CEP 18035-000 

(15) 3224-2197 

Delegacia (URFA) 
Campinas 

Av. Dr. Campos Sales, nº 532, sl. 23, Centro, Campinas - 
SP – CEP 13010-081 

(19) 3236-2447 

Delegacia (URFA) 
Taubaté 

Rua Jacques Felix, 615 – Centro, Taubaté - SP – CEP 
12020-060 

(12) 3632-2188 

Delegacia (URFA) 
Santos 

Av. Almirante Cochrane, 194 cj. 52 – Aparecida, Santos 
- SP – CEP 11040-002 

(13) 3227-6395 

TO     

Sede 
 Av. Teotônio Segurado, Qd. 602 sul, Cj. 01 Lt. 06 - 
Palmas - TO - CEP: 77.022-002 Cx. Postal 1084 

(63) 3214-1077 
(63) 3220-2558 
fax: (63) 3214-
2560 

MT     

Sede  
Rua Batista das Neves, 649 - Centro Norte -   Cuiabá-MT 
/ CEP 78.005-190 

(65) 3634-4351 
(65) 3634-5800 

CFMV     

Sede Sai Trecho 6, Lotes 130 e 140 - CEP: 71205-060 (61) 21060400 

Total Geral   
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I.2 Quantidade de inscritos por Conselho Regional 

i. As tabelas a seguir devem ser utilizadas como referência para 

dimensionamento dos Conselhos Regionais. 

 

NÚMERO DE ATUANTES  NÚMERO DE INSCRITOS (registros) 

UF PF PJ TOTAL  UF PF PJ TOTAL 

AC 289  266  555   AC 400  722  1.122  

AL 907  697  1.604   AL 1.279  1.398  2.677  

AM 768  796  1.564   AM 1.104  2.097  3.201  

AP 148  74  222   AP 181  135  316  

BA 4.085  4.313  8.398   BA 5.531  10.817  16.348  

CE 1.833  1.883  3.716   CE 3.105  5.436  8.541  

DF 2.511  1.528  4.039   DF 4.069  3.159  7.228  

ES 1.855  2.069  3.924   ES 2.650  6.960  9.610  

GO 6.051  4.197  10.248   GO 9.266  13.560  22.826  

MA 1.465  1.201  2.666   MA 2.018  2.065  4.083  

MG 14.522  9.180  23.702   MG 19.308  16.963  36.271  

MS 4.867  2.254  7.121   MS 7.143  8.035  15.178  

MT 3.586  1.945  5.531   MT 5.239  6.111  11.350  

PA 2.415  1.842  4.257   PA 3.343  3.043  6.386  

PB 1.180  1.007  2.187   PB 1.718  2.751  4.469  

PE 3.346  2.403  5.749   PE 5.435  5.101  10.536  

PI 1.202  896  2.098   PI 1.585  2.374  3.959  

PR 10.695  9.740  20.435   PR 15.939  26.346  42.285  

RJ 10.244  8.686  18.930   RJ 14.898  22.818  37.716  

RN 908  1.160  2.068   RN 1.389  2.702  4.091  

RO 1.205  989  2.194   RO 1.739  3.037  4.776  

RR 210  227  437   RR 327  442  769  

RS 11.156  12.085  23.241   RS 16.161  28.939  45.100  

SC 5.656  8.157  13.813   SC 7.972  19.461  27.433  

SE 738  533  1.271   SE 1.017  2.633  3.650  

SP 32.105  24.038  56.143   SP 43.527  80.510  124.037  

TO 1.189  749  1.938   TO 1.813  2.383  4.196  

TOTAL 125.136  102.915  228.051   TOTAL 178.156  279.998  458.154  
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I.3 Quantidade de usuários por processos de trabalho por unidade 

 

UF / Unidades do  
Sistema CFMV/CRMV's 

Atender 
Clientes 

(PF) 

Atender 
Clientes 

(PJ) 
Fiscalizar 

Gerir 
Recursos 

Financeiros 

Julgar 
PEP's 

Gerir 
Documentos 

Realizar 
Eventos 

TOTAL 

AC 1 1 0 1 0 1 1 5 

Sede 1 1 0 1 0 1 1 5 

AL 2 2 2 2 1 2 1 12 

Sede 2 2 2 2 1 2 1 12 

AM 1 1 3 1 1 1 0 8 

Sede 1 1 3 1 1 1 0 8 

AP 1 1 1 1 0 1 0 5 

Sede 1 1 1 1 0 1 0 5 

BA 8 8 3 3 1 2 2 27 

Sede  8 8 3 3 1 2 2 27 

CE 3 0 3 2 1 1 1 11 

Sede  3 0 3 2 1 1 1 11 

DF 6 6 2 3 1 3 1 22 

Sede 6 6 2 3 1 3 1 22 

ES 3 0 3 2 1 1 1 11 

Sede 3 0 3 2 1 1 1 11 

GO 2 2 6 3 3 2 2 20 

Sede 1 1 5 2 2 1 1 13 

Unidade 1 1 1 1 1 1 1 1 7 

MA 1 1 1 1 1 1 1 7 

Sede 1 1 1 1 1 1 1 7 

MG 11 11 17 12 11 9 1 72 

Regional da Zona da Mata 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Norte de Minas 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Sudoeste de 
Minas Gerais 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Sul de Minas 
Gerais 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Triângulo 
Mineiro 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Vale do Aço 1 1 1 1 1 1 0 6 

Regional do Vale do Mucuri 1 1 1 1 1 1 0 6 

Sede 4 4 10 5 4 2 1 30 

MS 4 4 5 6 1 2 2 24 
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Sede 4 4 5 6 1 2 2 24 

PA 1 2 2 1 2 1 1 10 

Sede 1 2 2 1 2 1 1 10 

PB 2 2 2 2 1 2 1 12 

Sede 2 2 2 2 1 2 1 12 

PE 3 3 3 3 0 1 0 13 

Sede 3 3 3 3 0 1 0 13 

PI 7 7 3 4 2 2 2 27 

Sede 7 7 3 4 2 2 2 27 

PR 13 13 14 6 4 2 3 55 

Sede 4 4 9 6 4 2 3 32 

Unidade 1 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidade 2 1 1 1 0 0 0 0 3 

Unidade 3 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidade 4 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidade 5 1 1 1 0 0 0 0 3 

Unidade 6 1 1 1 0 0 0 0 3 

Unidade 7 1 1 0 0 0 0 0 2 

Unidade 8 1 1 1 0 0 0 0 3 

Unidade 9 1 1 1 0 0 0 0 3 

RJ 4 3 4 3 1 3 1 19 

Sede 2 1 2 3 1 1 1 11 

Unidade 1 2 2 2 0 0 2 0 8 

RN 1 1 2 2 1 1 1 9 

Sede 1 1 2 2 1 1 1 9 

RO 1 1 2 1 1 1 0 7 

Sede 1 1 2 1 1 1 0 7 

RR 1 1 1 1 0 1 0 5 

Sede 1 1 1 1 0 1 0 5 

RS 12 12 23 10 1 65 5 128 

Secretaria Regional  de 
Pelotas 1 1 2 1 0 2 0 7 

Secretaria Regional de 
Santana do Livramento 1 1 1 1 0 1 0 5 

Secretaria  Regional de 
Caxias do Sul 1 1 1 1 0 1 0 5 

Secretaria  Regional de 
Passo Fundo 1 1 2 1 0 2 0 7 

Secretaria  Regional de 
Santa Maria 1 1 2 1 0 2 0 7 
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Sede 7 7 15 5 1 57 5 97 

SC 10 10 12 4 4 17 2 59 

Delegacia Regional do Meio 
Oeste - Joaçaba  1 1 1 0 0 1 0 4 

Delegacia Regional do Norte 
- Joinville  1 1 1 0 0 1 0 4 

Delegacia Regional do Oeste 
- Chapecó  1 1 1 0 0 1 0 4 

Delegacia Regional do 
Planalto - Lages  2 2 2 0 0 2 0 8 

Delegacia Regional do Sul - 
Criciúma  1 1 1 0 0 1 0 4 

Delegacia Regional do Vale 
do Itajaí - Rio do Sul 1 1 1 0 0 1 0 4 

Sede  3 3 5 4 4 10 2 31 

SE 3 3 3 2 1 3 3 18 

Sede 3 3 3 2 1 3 3 18 

SP 68 38 28 25 18 102 16 295 

Delegacia (URFA) Araçatuba 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Botucatu 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Campinas 2 2 2 2 2 4 1 15 

Delegacia (URFA) Limeira 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Marília 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Presidente 
Prudente 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Ribeirão 
Preto 2 2 2 1 1 3 1 12 

Delegacia (URFA) Santos 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) São José 
do Rio Preto 2 2 2 2 2 2 1 13 

Delegacia (URFA) Sorocaba 1 1 1 1 1 2 1 8 

Delegacia (URFA) Taubaté 1 1 1 1 1 2 1 8 

Sede 54 24 14 12 5 77 5 191 

TO 2 2 3 2 3 2 0 14 

Sede 1 1 3 2 3 1 0 11 

Unidade 1 1 1 0 0 0 1 0 3 

MT 2 2 4 2 1 2 1 14 

Sede  2 2 4 2 1 2 1 14 

CFMV 8 8 10 10 27 80 13 156 

Sede 8 8 10 10 27 80 13 156 

Total Geral 181 145 162 115 89 311 62 1.065 
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Anexo II -  Requisitos Tecnológicos da Solução  

II.1 Entende-se que a solução ofertada deva ser estruturada sobre um núcleo comum a todas 

as funcionalidades, módulos ou subsistemas. 

II.2 A Solução deve possuir estrutura (framework próprio) que possibilite sua 

customização, personalização e manutenção evolutiva.  

II.3 Dos Requisitos Arquiteturais 

i. O Sistema Contratado deve ser do tipo Software de Prateleira 

Modificável (Modified Off The Shelf (MOTS)), de acordo com a 

norma IEEE STD 1062:1998. 

ii. Possuir SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) MS SQL 

Server 2012 ou superior, não sendo permitido versão Express, com 

recursos de espelhamento, replicação transacional, conexão entre 

bancos de dados, relacional estruturado, sendo que em ambos os 

casos todos os custos relacionados a tal solução ficam franqueados a 

CONTRATADA. 

iii. Deve possuir documentação da arquitetura dos sistemas que 

compõem a Solução contratada.  

iv. A CONTRATADA deve indicar o nome comercial, edição, versão, 

empresa proprietária do Direito Autoral e o registro de propriedade 

do software no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. 

Ademais deve-se comprovar possuir autorização para licenciar e/ou 

sublicenciar e implementar, no Brasil, os softwares propostos. A 

comprovação deve ser feita por meio de declaração da empresa 

proprietária ou de sua subsidiaria, desde que esta última detenha 

poderes para tanto, fornecida juntamente a proposta. 

v. Deve possuir arquitetura baseada em camadas. 

vi. Deve permitir integração com sistemas legados do Sistema 

CFMV/CRMV's por meio de Arquitetura Orientada a Serviço 

(Service-Oriented Architecture - SOA). 

vii. A interface de acesso deve ser WEB, preferencialmente responsiva, 

respeitando os padrões intrínsecos a cada contexto de aplicação, em 

conformidade com as normas e padrões ISO 9241-11 e e-MAG. 
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viii. É permitida aplicações DESKTOP para operações específicas, desde 

que justificada a limitação da solução em WEB; 

ix. Requer-se que o sistema de informação seja desenvolvido 

nativamente para a plataforma WEB 2.0 e DESKTOP via SOA, 

quando inevitável, não sendo permitido o uso de emuladores ou 

softwares adicionais que simulem a execução WEB no último caso. 

II.4 Dos Serviço de Hospedagem 

i. A hospedagem das aplicações e do Sistemas Gerenciadores de Banco 

de Dados (SGBD) devem ser em computadores servidores 

disponíveis na Internet para acesso restrito ao Sistema 

CFMV/CRMV's. 

ii. Os SGBD devem estar disponíveis para conexão criptografada e 

acesso aos dados armazenados pelo sistema. 

iii. O acesso ao sistema deve ter seus dados criptografados na conexão 

entre serviço de hospedagem e clientes da aplicação. 

II.5 Dos requerimentos da infraestrutura do DATACENTER: 

i. Deverá ser de propriedade da CONTRATADA ou locada por ela. 

ii. Todos os itens a seguir devem estar em conformidade com padrões e 

normas brasileiras da ABNT, INMetro ou estar em conformidade 

com certificações internacionais de boas práticas relacionado ao 

item. 

Infraestrutura 

iii. A infraestrutura do Datacenter que será usada para sustentar os 

servidores físicos ou virtuais, os serviços, as aplicações e as bases de 

dados da solução deverá estar localizado em território brasileiro. 

iv. Deverá possuir ferramentas para acompanhamento e monitoramento 

de níveis de serviço, alarmes e solicitações através de web site 

seguros, protegidos por criptografia e autenticação com usuário e 

senhas ou utilizar tecnologias de biometria. 

v. Os equipamentos envolvidos na solução a ser disponibilizada 

deverão possuir fontes redundantes. 
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vi. Os sistemas elétrico e lógico deverão ser separados por eletrocalhas 

exclusivas. 

vii. Possuir energia elétrica estabilizada e redundante. 

viii. Sistema de climatização de alta disponibilidade e precisão adequada 

ao funcionamento dos equipamentos. 

ix. Possuir sistemas de detecção e prevenção de incêndio. 

x. A segurança física deverá possuir monitoramento por câmeras de 

segurança, gravação digital diária, em todo o tempo que durar o 

contrato. 

xi. O acesso às instalações físicas deverá ser feito por meio de 

dispositivos de acesso com controles de usuários e senhas ou 

biometria. 

xii. A segurança lógica deverá possuir recursos de Firewall, NAT, IPS, 

Antivírus; todos mantidos ativados, atualizados e monitorados; 

permitindo também que a CONTRATANTE solicite 

implementações de regras de segurança e de redes conforme 

necessidade das demandas. 

xiii. Deverá possuir solução de mitigação/detecção de ataques DDoS, a 

fim de garantir a disponibilidade da solução mesmo sob ataque. 

xiv. Possuir capacidade de implementação de VPN site-to-site entre o 

Datacenter e qualquer outro site remoto, conforme necessidade da 

CONTRATANTE. 

xv. Possuir capacidade de exportar/importar as máquinas virtuais, com 

segurança, a fim de facilitar as migrações entre ambientes 

computacionais. 

xvi. Possuir solução integrada de Backup/Restore que possibilite 

operações de cópias de segurança ou restauração do tipo completo 

ou parcial, seja de máquinas virtuais, físicas, banco de dados e 

aplicações. 

xvii. Possuir solução de alta disponibilidade de Link de comunicação de 

dados. 

xviii. Possuir solução de alta disponibilidade de servidores físicos e 

virtuais, bem como de ativos de rede (switches, roteadores). 
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Monitoramento 

xix. Deverá possuir sistema de monitoramento 24h x 7 dias, 365 dias por 

ano de todos os equipamentos envolvidos na solução contratada. 

xx. A ferramenta de monitoração e de abertura de chamados devem estar 

integradas, para o reporte e o acionamento das equipes de tratamento 

de incidentes da CONTRATADA. 

xxi. A ferramenta deverá monitorar os servidores, ativos de rede, 

aplicações e banco de dados. 

xxii. A ferramenta deverá suportar monitoração dos equipamentos e 

sistemas operacionais por meio da utilização de agentes e/ou do 

protocolo SNMP. 

xxiii. A CONTRATADA deverá monitorar e gerenciar os recursos 

hospedados e informar à CONTRATANTE qualquer incidente 

detectado. 

xxiv. Deverá ser disponibilizada pela CONTRATADA relatórios 

gerenciais mensais de disponibilidade e aferição da prestação dos 

serviços, informando dados de desempenho e ocupação de recursos 

computacionais, demonstrando em gráficos históricos as tendências 

e horários de maior e menor utilização. 

xxv. Caso o limite de recursos (CPU, memória, I/O) dos equipamentos 

que hospedam a solução ultrapassar continuamente 70%, por mais de 

3 (três) dias intermitentes ou mais de 3 horas consecutivas, a 

CONTRATADA deverá tomar as medidas necessárias para o 

restabelecimento dos padrões de utilização. 

xxvi. A CONTRATANTE poderá solicitar ajustes nas regras e parâmetros 

de monitoramento a qualquer momento. 
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Anexo III -  Modelo da Proposta Comercial  

III.1 É necessário o agrupamento de valores de custos para manter o significado do projeto, 

que somente faz sentido quando adquirido e executado em conjunto, demonstrados 

como CUSTOS TOTAIS. A composição dos custos estimados para cada item está 

demonstrada na planilha abaixo: 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO - CFMV 

ITEM QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1. Conjunto de Licenças de Cessão de Direito de 

Uso 
1   

2. Implantação 1 - Serviço de Implantação da 

Solução Integrada de Gestão no Sistema 

CFMV/CRMV, exceto CRMV-MG 

1   

CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO 1 

(Soma dos itens 1. e  2.) 
 

3. Implantação 2 - Serviço de Implantação da 

Solução Integrada de Gestão no CRMV-MG 
1   

CUSTO TOTAL DA IMPLANTAÇÃO 2 (= item 3.)  

4. Mensalidade de Serviço Manutenção e Suporte 

do sistema 
30   

5. Mensalidade de Serviço de hospedagem do 

Sistemas Integrado de Gestão 
30   

6. Banco de USTs (Unidades de Serviço Técnico) 

do Serviço de Evolução do Sistema e 

Capacitação de Usuários, para 30 meses 

(600/ano) 

1500   

7. Banco de UDs (Unidades de Deslocamento) do 

Serviço de Evolução do Sistema e Capacitação 

de Usuários, para 30 meses (140/ano) 

350   

VALOR GLOBAL:  
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Anexo IV -  Teste de Conformidade e Prova de Conceito  

IV.1 Com a finalidade de aferir se as funcionalidades exigidas no Edital estão 

presentes na solução proposta, será exigida do proponente da Solução a apresentação 

do respectivo Sistema de Informações  em um ambiente de demonstração para fins de 

simulação onde será possível realizar os Testes de Conformidade e Prova de Conceito. 

IV.2 Para execução do Teste de Conformidade e Prova de Conceito o seguinte cenário 

mínimo será exigido: 

i. Existência de 2.000 (dois mil) registros de pessoa física com as seguintes 

características e agregações variadas aplicadas em grupos: 

a) Distribuídos em 2 (duas) UFs diferentes; 

b) Classificações de Médico Veterinário Primário, Médico Veterinário 

Secundário, Zootecnista Primário e Zootecnista Secundário; 

c) Ramos/Especialidades; 

d) Formação Escolar (Instituição de Ensino Superior, Nível de Formação 

e Área de Especialização); 

e) Atuante, Transferido, Estrangeiro, Motivos de Situação, etc; 

f) Débitos de anuidades, débito administrativo, protestos ou inserido na 

Dívida Ativa; 

g) Endereços diversos para filtros/distribuição por região e inserção de 

rota de fiscalização; 

h) Cadastro de responsabilidade técnica com sua carga horária; 

ii. Existência de 2.000 (dois mil) registros de pessoa jurídica com as seguintes 

características e agregações variadas aplicadas em grupos: 

a) Distribuídos em 2 (duas) UFs diferentes; 

b) Classificações de Pessoa Jurídica normal e Produtor Rural; 

c) Ramos de atividade/especialidade variados; 

d) Capital social diferente entre os registros; 

e) Cobranças de Anuidade; 

f) Indicador de Consultório; 

g) Atuante, embargo, processos judiciais, falência; 
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h) Débitos de anuidades, débito administrativo, protestos e inserção na 

dívida ativa; 

i) Endereços diversos para filtros/distribuição por região e inserção de 

rota de fiscalização; 

j) Cadastro de responsabilidade técnica de pessoas físicas com sua carga 

horária; 

iii. Existência de 400 (quatrocentos) registros de Termos de Fiscalização ou 

suas equivalências aos registros de Pessoa física e Pessoa Jurídica variados; 

iv. Existência de 200 (duzentos) registros de autos de infração vinculados aos 

registros de Pessoa Física e Pessoa Jurídica variados; 

v. Existência de 100 (cem) registros de autos de multa vinculados aos registros 

de autos de infração; 

vi. Débitos variados vinculado aos registros financeiros de Pessoa Física e 

Pessoa Jurídica; 

vii. Débitos de autos de multa em situações variadas (administrativo, protesto e 

dívida ativa); 

viii. Termos de Fiscalização e Autos de Infração em regiões, rotas e profissional 

de fiscalização variados vinculados a registros existentes; 

IV.3 No momento em que for declarado o licitante provisoriamente em primeiro 

lugar, a CONTRATANTE fornecerá o documento “Teste de Conformidade/Prova de 

Conceito do SIG-CFMV” que conterá as instruções, definições e operações para 

realização dos Testes de Conformidade e Prova de Conceito. 

IV.4 A CONTRATANTE exigirá a demonstração item a item dos requisitos 

tecnológico e funcionais. Cada item será avaliado como atendido em 0%, 25%, 50%, 

75% ou 100% quando comparado com os respectivos resultados esperados, descritos 

no documento “Teste de Conformidade/Prova de Conceito do SIG-CFMV”. 

IV.5 As avaliações do atendimento dos requisitos serão compiladas nos documentos 

“Ata diária das fases de demonstração” e  “Avaliação Técnica por Fase” que indicarão 

o resultado da avaliação para cada conjunto de requisitos definidos nos Anexos II e V. 

IV.6 O resultado final da avaliação da Solução proposta ocorrerá através da 

compilação do conjunto de documentos de “Ata diária das fases de demonstração” e 

“Avaliação Técnica por Fase” em documento de Termo de Aceite Definitivo ou Termo 

de Recusa da Solução Proposta.  
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IV.7 Para aprovação da Solução proposta, será exigido o atendimento de 100% (cem 

por cento) dos requisitos tecnológicos e pelo menos 70% (setenta por cento) dos 

resultados esperados dos requisitos funcionais marcados como passíveis de verificação 

imediata.  

IV.8 Para o cálculo de porcentagem de atendimento dos requisitos funcionais serão 

considerados pesos por conjunto de requisitos conforme definição abaixo: 

a) Itens do Anexo V.1 – Segurança: Peso 1; 

b) Itens do Anexo V.2 – Auditoria: Peso 1; 

c) Itens do Anexo V.3 – Fiscalizar: Peso 2; 

d) Itens do Anexo V.4 – Atender Clientes: Peso 2; 

e) Itens do Anexo V.5 – Gerir Recursos Financeiros: Peso 2; 

f) Itens do Anexo V.6 – Atender ao Público: Peso 2; 

g) Itens do Anexo V.7 – Julgar Processos Éticos e Administrativos: Peso 1; 

h) Itens do Anexo V.8 – Gerir Documentos: Peso 1; 

i) Itens do Anexo V.9 – Autoatendimento online: Peso 2; 

j) Itens do Anexo V.10 – Realizar Eventos: Peso 1; 

k) Itens do Anexo V.11 – Interface e Operação: Peso 1; 

IV.9 A licitante poderá solicitar a desistência de realização do processo de Testes de 

Conformidade e Prova de Conceito à CONTRATANTE a qualquer momento deste 

processo através de documento formal. A homologação desta solicitação pela 

CONTRATANTE acarretará na invalidação da proposta de Solução da licitante e a 

licitante seguinte será convocada para apresentação da solução e realização dos Testes 

de Conformidade e Prova de Conceito. 

IV.10 Os requisito cujos resultados esperados não forem alcançados serão indicados 

no documento Termo de Aceite Definitivo da Solução Proposta e  devem ser 

implementados até o final da implantação da Solução nos CRMVs. 
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Anexo V -  Requisitos Funcionais do Sistema de Informação  

1. Segurança do Sistema 

Conter as funcionalidades a seguir no controle de segurança e acesso ao sistema, 

referentes a autenticação e autorização: 

1.1. Possuir autenticação utilizando tecnologia de login único para os módulos 

que compõem a solução. 

1.2. Possuir autenticação utilizando tecnologia de login único para os acessos 

a unidades do Sistema CFMV/CRMVs compõem a solução. 

1.3. O sistema deverá possuir módulo de gestão de usuários e funções de 

autenticação de usuários e de controle de acesso às funcionalidades 

disponíveis nos módulos do sistema, implementando o conceito de perfil 

de acesso e grupos de usuários. 

1.4. O sistema deve possuir especificação de níveis de acesso a 

funcionalidades, transações, campos, áreas de negócios e telas. 

1.5. A solução deverá permitir a administração de perfis de acesso de forma 

centralizada com vistas à segurança da informação e economia em sua 

administração. 

1.6. O acesso ao sistema deverá ser autorizado mediante identificação 

individual com rastreabilidade e controle de erros e de tentativas de 

invasão do sistema. 

1.7. Prover ferramentas para definição de políticas, tais como permissões 

diferenciadas por grupo de usuários. 

1.8. Permitir o registro e bloqueio de acesso para o caso de tentativas de acesso 

indevido.  

1.9. Possuir funcionalidade para restringir tentativas de acesso por dispositivos 

automáticos (robôs). 

1.10. Possuir mecanismo de time-out para logoff de usuários após determinado 

tempo de inatividade, a ser controlado por parametrização. 

1.11. Utilizar criptografia para armazenamento de senha. 
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1.12. As rotinas de segurança do sistema devem permitir o acesso dos usuários 

somente ao conjunto de objetos do sistema (telas, transações, áreas de 

negócio) autorizado individualmente ou para cada grupo de usuários, com 

base em perfis de acesso distintos para diferentes atores, agrupados nas 

classes de casos de uso do sistema. 

1.13. Os procedimentos de definição de usuários e senhas utilizados pelo 

sistema devem ser permitidos aos usuários com perfil administrativo. 

1.14. Deverá ser permitido bloquear e desbloquear acesso de usuários, de modo 

imediato. 

1.15. Deverá possibilitar que, para um mesmo usuário, possam ser associados 

vários perfis de acesso, com efeito cumulativo de autorizações. 

1.16. Deverá permitir a criação de conta temporária de usuário, com data de 

expiração, possibilitando delegações temporárias de atividades e 

responsabilidades. 

1.17. A solução deverá garantir a integridade das informações e deverá desfazer 

transações incompletas. 

2. Auditoria do Sistema 

Conter as funcionalidades a seguir no registro de auditoria: 

2.1. O sistema deverá possuir gravações de log de auditoria com registros das 

operações relacionados aos requisitos do Sistema, realizadas pelos 

usuários no sistema, informando no mínimo quem realizou a operação, o 

que foi realizado durante a operação, quando (mínimo: data, hora, minuto 

e segundo) foi realizada a operação e onde (mínimo: endereço lógico) foi 

realizada a operação, bem como, interfaces de consulta e emissão de 

relatórios dos registros para usuário com perfil de auditoria. 

2.2. Deverá registrar e permitir consulta das tentativas de acesso ao sistema 

(login) e a recursos críticos do sistema, aceitas e rejeitadas. 

2.3. A solução deve permitir pesquisar, para um dado usuário, todos os perfis 

de acesso a ele concedidos e, para um dado perfil de acesso, todos os 

usuários que tenham esse perfil. 

2.4. Os recursos e informações de registro (log) da solução deverão estar 

protegidos contra falsificação e acesso não autorizado. 

3. Processo FISCALIZAR 
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Geração do Auto de Multa, baseado na situação do Auto de Infração e Agendamento 

do sistema, juntamente com a criação do débito da multa no financeiro, integrado 

com os módulos “Atender Clientes, Julgar Processos Éticos Profissionais, Gerir 

Recursos Financeiros e Gerir Documentos”. 

Conter a lista de funcionalidades a seguir: 

3.1. Registrar e controlar os dados relativos às fiscalizações de Profissionais e 

Pessoas Jurídicas registradas ou não no Conselho, tais como: data da 

fiscalização, tipo, situação, fiscal e observações. Os campos de registro 

devem ser passíveis de parametrização 

3.2. Possibilitar configurações diferenciadas para o registro e controle dos 

processos de fiscalização do Conselho, conforme as Leis, Resoluções, 

Decisões, Código de Ética, Cartilhas e Manuais de Fiscalização do CFMV: 

3.3. Determinar o tipo de numeração dos termos e autos, de forma automática 

sequencial e de forma manual. 

3.4. Definir permissões para controle de ocorrências e andamentos. 

3.5. Cadastrar empresas ainda não registradas no módulo cadastral de PJ, de 

forma rápida e simplificada ou completa. 

3.6. Possibilidade de cadastro de empresas sem CNPJ para posterior inclusão. 

3.7. Manter integração do módulo fiscalização com o módulo cadastral e o 

módulo de arrecadação e cobrança, de modo que seja possível consultar a 

situação financeira do profissional e da instituição, situação cadastral e 

fiscalizações/autuações no próprio módulo: 

3.8. Controlar Autos de Infração, com informações sobre data, hora, fiscal, 

situação do auto, tipo de infração, observações do fiscal, apensamento de 

autos para caracterização de reincidência e controle de agendamento para 

emissão do Auto de Multa. 

3.8.1. Cadastrar tipos de infração de PF e PJ de acordo com as resoluções 

do Conselho Federal, obedecendo critérios de valores e 

reincidências. 

3.9. Impressão do documento Termo de Fiscalização e Auto de Infração no ato 

da fiscalização, através de documento desenvolvido pelo próprio Regional 

e com utilização de macros. 
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3.10. O auto de infração deverá conter endereço do ato da lavratura, com criação 

de campo para lançamento desta informação e mantendo o histórico. 

3.11. Geração do Auto de Multa, baseado na situação do Auto de Infração e 

Agendamento do sistema, juntamente com a criação do débito da multa no 

financeiro, integrado com registro, protocolo e defesas. 

3.12. Controlar a situação dos Autos de Multa, sendo Pendente, Liquidado 

(situação alterada automaticamente após a liquidação da multa), Suspenso 

(com informação do motivo), Cancelado (com informação do motivo) e 

Execução Fiscal (situação alterada automaticamente quando gerada Dívida 

Ativa do débito). 

3.13. Gerar documento para cobrança amigável dos autos de multa pendentes de 

regularização e/ou liquidação. 

3.14. Inscrição em Dívida Ativa e Protesto dos Autos de Multa pendentes de 

liquidação, obedecendo parâmetros e filtros definidos pelo usuário, com a 

possibilidade de acompanhamento e geração de alertas no sistema. 

3.15. Controle dos Autos de Multa referente à localidade de protesto, número do 

protesto e número do ajuizamento da dívida. 

3.16. A petição deve relacionar automaticamente a comarca e o advogado 

vinculado à região de origem do profissional ou empresa. 

3.17. Impressão dos documentos de Auto de Multa, Cobrança Amigável, Dívida 

Ativa (Termo de inscrição, Certidão de dívida ativa e Petição), através de 

documentos criados pelo usuário e com utilização de macros, bem como 

impressão de mala direta para envio dos documentos gerados. 

3.18. Impressão dos documentos de Protesto em Cartório, através de 

documentos criados pelo usuário e com utilização de macros, bem como 

impressão de mala direta para envio dos documentos gerados. 

3.19. Mala direta seletiva para emissão de etiquetas e documentos criados pelo 

usuário e com utilização de macros. 

3.20. Emissão de relatório dos Termos de Fiscalização com utilização de filtros 

para selecionar número/ano do Termo de Fiscalização, número de 

inscrição/registro, período, horário, fiscal, delegacia, rota, município, 

ramo de atividade, fiscalização, constatação e notificação. 
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3.21. Emissão de relatório dos Autos de Infração com utilização de filtros para 

selecionar número/ano do Auto de Infração, número de inscrição/registro,  

período, horário, fiscal, delegacia, rota, município, ramo de atividade, tipo 

de infração e situações de Autos regularizados, suspensos, cancelados e 

irregulares. 

3.22. Emissão de relatório de Autos de Multa, com utilização de filtros para 

selecionar número/ano do Auto de Multa, número de inscrição/registro, 

por data, período e situações de Pendente, Liquidado, Suspenso, 

Cancelado e em Processo judicial. 

3.23. Possibilidades de geração de dados sobre a produção do fiscal, como 

controle de deslocamento e classificação das atividades atendidas 

(denúncias, processos administrativos, relatórios, ações conjuntas etc.). 

3.24. Manutenção de histórico onde o usuário só pode ter acesso a determinadas 

permissões. 

3.25. Classificação por seção das informações lançadas no campo de 

observações, podendo ser filtradas no momento da criação de relatórios. 

3.26. Vinculação do sistema de Protocolo e Cadastro. 

3.27. Criação de sistema online em que o solicitante possa consultar o 

andamento de seu processo. 

3.28. Possibilidade de solicitação de ART online ou via sistema. 

3.29. Sistema de registro eletrônico das atividades do RT.  

3.30. Regularização automática do auto de infração. 

3.31. Reincidência do auto de multa ser lançado automaticamente ou 

manualmente. 

3.32. Emissão dos documentos da fiscalização possa ser feito de forma mobile. 

3.33. Georreferenciamento e geoposição dos endereços das empresas. 

3.34. Possibilidade de importar dados de outras fontes quanto ao 

georreferenciamento com leiaute a ser definido pela CONTRATANTE. 

3.35. Emissão de relatórios quantitativos multifatoriais de fiscalização e 

gráficos, possibilitando emissão com total de fiscalização e personalizado 

por fiscal. 
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3.36. Exportação para planilha do Excel de todos os dados necessários para 

análise do setor de fiscalização. 

3.37. Criação de sistema de rota funcional que possibilite a facilitação da 

retirada de relatórios para a fiscalização, sendo possível por CEP. 

3.38. Mais informações na aba auto de multa, informando somatório das multas 

existentes. 

3.39. Aviso automático dos documentos a serem emitidos, com verificação dos 

prazos existentes. 

3.40. Mais informações das anotações de responsabilidade técnica, como 

vinculação do RT à atividade, podendo a mesma ser visualizada no 

relatório. 

3.41. Possibilidade de listagem de cadastro com informações específicas do 

registro de pessoa jurídica. 

3.42. Possibilidade de inserção no sistema de documentos digitalizados. 

3.43. Funcionalidade de criação de capa do processo, com macros diversas. 

3.44. Permitir criação/parametrização/manutenção de “check-lists” (Listas de 

Verificação) padronizadas para cada tipo de processo de fiscalização. 

3.45. Controle e relatório de visitas. 

3.46. Permitir registro da região, delegacia e rota de fiscalização pelo endereço 

da empresa; 

SERVIÇOS EXTERNOS - PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES  

– [AUTENTICAÇÃO POR USUÁRIO E SENHA] 

3.47. A aplicação WEB deve prover minimamente 3 ambientes diferenciados, 

de acordo com os serviços disponíveis para o perfil respectivo 

(Profissional, Responsável Técnico e Instituição) para permitir às Pessoa 

Física/Pessoa Jurídica, inscritas/registradas consultar dados sobre a 

fiscalizações/autuações recebidas. 

 

4. Do Processo de ATENDER CLIENTES. 
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Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre os procedimentos/ 

processos de registro, cadastro e inscrições no Conselho Regional e integrado com o 

CFMV, bem como homologação, integração de dados e emissão de carteiras 

profissionais. Deve atender a lista de funcionalidades a seguir: 

CADASTRO - PESSOA FÍSICA 

4.1. Controle de registro com base em UF, Número de Inscrição e Classe do 

médico veterinário ou Zootecnista, podendo cada um ser inscrição Prima 

ou Secundária. 

4.2. Registro de pré-cadastro do profissional. 

4.3. Validar homônimos ou nomes duplicados ao cadastrar um novo registro, 

permitindo a tomada de decisão sobre o registro no sistema. 

4.4. Validar o campo de CPF, de acordo com regras estabelecidas pelo 

Ministério da Fazenda. 

4.5. Registro da região, subseção ou delegacia de vínculo do profissional 

4.6. Cadastros de pessoa física, em formulários cadastrais. 

4.7. Apresentação do registro do profissional, em tela, de forma concisa, 

possivelmente encapsulada através de botões e/ou itens de menu, os dados 

e anotações vinculadas ao profissional, sem a necessidade de mudança ou 

reinicio do fluxo de interação. 

4.8. Controle de emissão de carteiras profissionais provisórias, definitivas, 

segunda via e especialista, contendo número de série data e validade. 

4.9. Emissão de planilhas contendo dados completos das carteiras profissionais 

emitidas. 

4.10. Possibilidade de cadastramento de endereço e endereço para 

correspondência, mantendo histórico das alterações. 

4.11. Indicação de endereço correto ou correspondência devolvida 

4.12. Endereço com integração ao Guia Postal Brasileiro (GPB), de modo que 

seja possível preencher endereços, no padrão dos Correios, através da 

digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP).  
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4.13. Associar e manter informações sobre a atuação do profissional como 

responsável técnico em instituições e outras responsabilidades registradas 

no módulo de Pessoa Jurídica. 

4.14. Cadastro de Formação Curricular, com registro da Instituições de Ensino 

Superior (IES), nível de formação e área de formação, bem como a data da 

conclusão do curso, mantendo histórico. 

4.15. Cadastro de Situação do profissional, vinculado à uma tabela de situações 

definida pela CONTRATANTE, mantendo histórico de todas situações 

cadastradas. 

4.16. Cadastro de Movimentação do profissional, vinculado à uma tabela de 

Movimentação definida pela CONTRATANTE, mantendo histórico de 

todas as movimentações cadastradas. 

4.17. Cadastro de Profissão exercida pelo profissional, contendo empresa, 

endereço, data de admissão, carga horária semanal e o ramo de atividade 

da empresa. 

4.18. Cadastro de ocorrências relativas ao profissional, mantendo histórico e 

com restrição de edição somente pelo usuário que criou a observação, 

contendo usuário, observação e data. 

4.19. Controle de pendências de documentação nos diferentes tipos de inscrição 

e anotação, incluindo e mantendo o prontuário eletrônico com documentos 

digitalizados, bem como histórico de documentos emitidos pelo Sistema 

CFMV/CRMV’s ao profissional ou instituição (ofícios, cartas, 

requerimentos). 

4.20. Pesquisa rápida por número de inscrição, CPF, nome ou campo de 

observação. 

4.21. Consulta e emissão do espelho das informações (ficha cadastral completa 

do profissional) de acordo com filtros (critérios) sobre os dados 

registrados. 

4.22. Consulta rápida de débitos existentes para o profissional 

4.23. A criação de modelos, como carteira profissional, termos de registro, folha 

de enquadramento, declarações, certidões, e os imprima com os dados 

constantes no sistema. 
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4.24. Rotinas de consulta aos dados da base com amplas possibilidades de 

critérios para seleção, e sobre tais dados selecionados emitir relatórios, 

etiquetas, gráficos ou gerar arquivos: 

4.25. Rotina de mala direta seletiva, proprietária de cada usuário, com 

possibilidade de impressão de etiquetas ou exportação para documentos do 

MS-Word. 

4.26. Relação de aptos e não aptos a votar, com parâmetros obedecendo as 

resoluções e critérios definidos pelo Conselho Federal. 

4.27. A relação de aptos a votar, deve conter filtros por município, delegacia, 

intervalo de inicial alfabética e ordenação por nome ou número de 

inscrição. 

4.28. A relação de aptos a votar deve ser emitida em forma de relação para 

acompanhamento e assinatura da mesa, etiqueta, planilha do Excel e 

relatório. 

4.29. Emissão de relação de e-mails dos profissionais, obedecendo filtros 

definidos pelo usuário. 

4.30. Manter histórico de alterações dos dados cadastrais. 

4.31. Cadastro de Instituições de Ensino e de certificadora. 

CADASTRO - PESSOA JURÍDICA 

4.32. Possuir cadastro e controle de registro com base em UF, Número de 

Registro e Tipo de Empresa, podendo ser Pessoa Jurídica ou Propriedade 

Rural. 

4.33. Permitir registro de pré-cadastro da empresa. 

4.34. Permitir a identificação de pessoa jurídica sem registro vinculada às 

atividades de Medicina Veterinária ou Zootecnia. 

4.35. Manter o histórico do pré-cadastro no registro definitivo jurídica. 

4.36. Permitir controle de faixa de capital através do capital social registrado; 

4.37. Permitir registro do capital social, isenção, consultório, 

Microempreendedor Individual (MEI), produtor rural. 
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4.38. Validar nomes duplicados ao cadastrar um novo registro, permitindo a 

tomada de decisão sobre o registro no sistema. 

4.39. Validar o campo de CNPJ e CPF, de acordo com regras estabelecidas pelo 

Ministério da Fazenda; 

4.40. Permitir cadastros de pessoa jurídica em área própria do sistema; 

4.41. Possuir apresentação do registro da empresa, de forma concisa, os dados e 

anotações vinculadas à pessoa jurídica, sem a necessidade de mudança ou 

reinicio do fluxo de interação; 

4.42. Permitir manter dados financeiros, emissão de boleto, dados de 

fiscalização. 

4.43. Possuir controle de emissão de certificado de regularidade e respectiva 

data de validade; 

4.44. Permitir emissão de planilhas contendo dados completos dos certificados 

emitidos; 

4.45. Possibilidade de cadastramento de endereço e endereço para 

correspondência, mantendo histórico das alterações; 

4.46. Possuir indicação de endereço correto ou correspondência devolvida 

4.47. Permitir alterações de indicação de forma ágil por lote, código ou leitor de 

código de barras. 

4.48. Possuir Endereço com integração ao Guia Postal Brasileiro (GPB), de 

modo que seja possível preencher endereços, no padrão dos Correios, 

através da digitação do CEP (caso existente no cadastro de CEP);  

4.49. Permitir associação e manter informações sobre a atuação da empresa e 

respectivos responsáveis técnicos já registrado no cadastro de pessoa 

física, mantendo histórico e informações necessárias para o controle de 

vencimento, e carga horária; 

4.50. Possuir cadastro de situação da empresa, vinculado à uma tabela de 

situações definida pelo Conselho Federal, mantendo histórico de todas 

situações cadastradas; 

4.51. Possuir cadastro de Movimentação da empresa mantendo histórico de 

todas as movimentações cadastradas; 
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4.52. Possuir cadastro do ramo de atividade exercida pela empresa; 

4.53. Possuir cadastro de ocorrências relativas à empresa, mantendo histórico e 

com restrição de edição somente pelo usuário que criou a observação, 

contendo usuário, observação e data; 

4.54. Possuir registro de observação por seção "RT, plenária, registro, 

financeiro, fiscalização" através de alteração pelo próprio usuário. 

4.55. Controle de pendências de documentação nos diferentes tipos de registro 

e anotação, incluindo e mantendo o prontuário eletrônico com documentos 

digitalizados, bem como histórico de documentos emitidos pelo Conselho 

ao profissional ou instituição (ofícios, cartas, requerimentos). 

4.56. Manter os documentos da PJ integrados com o Processo Gestão de 

Documentos. 

4.57. Possuir pesquisa rápida por número de registro, CPF/CNPJ, razão social, 

nome fantasia ou campo de observação. 

4.58. Possuir pesquisa por nome, endereço da empresa, sócio e objetivo social. 

4.59. Permitir consulta e emissão do espelho das informações (ficha de registro 

completa da empresa) de acordo com filtros (critérios) sobre os dados 

registrados; 

4.60. Permitir consulta rápida de débitos existentes para a empresa; 

4.61. Permitir a criação de modelos, como certificado de regularidade, termos 

de registro, folha de enquadramento, declarações, certidões, e os imprima 

com os dados constantes no sistema; 

4.62. Possuir rotinas de consulta aos dados da base com amplas possibilidades 

de critérios para seleção, e sobre tais dados selecionados emitir relatórios, 

etiquetas, gráficos ou gerar arquivos: 

4.63. Possuir rotina de mala direta seletiva, proprietária de cada usuário, com 

possibilidade de impressão de etiquetas ou documentos do MS Word; 

4.64. Permitir a seleção dos registros da mala direta seletiva poderá conter dados 

tanto da empresa quanto dos sócios; 

4.65. Permitir emissão de relação de e-mails das empresas, obedecendo filtros 

definidos pelo usuário. 



84 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

4.66. Permitir controle de responsabilidade técnica, com opção de geração de 

documentos de cobrança de contrato vencido, aviso de contrato a vencer e 

devolução de contrato homologado, juntamente com a impressão de 

etiqueta para mala direta dos respectivos documentos; 

4.67. Permitir listagem de contratos de RT homologados, com opção de 

impressão em relatório, etiqueta, certificado de regularidade e ofício de 

devolução do contrato firmado. 

4.68. Permitir manter o vínculo de RT, com histórico das anotações de RT do 

profissional e da instituição ao longo do tempo. 

4.69. Possibilitar a impressão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e Registro de Empresa (RE), vigentes e não vigentes, contendo carga 

horária e endereços, do profissional e das empresas. 

4.70. Permitir bloqueio automático do RT quando estiver com débitos e carga 

horária ultrapassada. 

4.71. Permitir gerar ART online somente se não houver pendências. 

4.72. Permitir gerar relatório de empresas por ordem de cidade, com filtro 

baseado em rotas, com dados de interesse da fiscalização selecionado 

através de filtros definidos pelo usuário; 

4.73. Permitir consulta de forma rápida "dados estatísticos referente ao cadastro" 

inclusive via consulta pública. 
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5. Do Processo GERIR RECURSOS FINANCEIROS. 

Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre os 

procedimentos/processos de arrecadação, parcelamento de débitos, cobrança e dívida 

ativa do Sistema CFMV/CRMV’s, com integração com o sistema bancário.  

Deve atender a lista de funcionalidades a seguir: 

5.1. Cadastrar, gerar, atribuir, incluir, manter e controlar os débitos de pessoa 

física e jurídica, pagos e não pagos, provenientes de anuidades, 

renegociações, multas e taxas diversas, permitindo a inclusão de tipos de 

taxas, anuidades, incidência por classe: 

5.1.1. De forma individual ou coletiva (em lote). 

5.1.2. Por tipo de cadastro de pessoa física e jurídica, faixa de capital e 

tipo de serviço. 

5.2. Possibilitar memória de cálculo dos valores para cada dívida, a cada mês, 

para que se tenha a informação do valor da dívida em datas anteriores, 

considerando as variações mensais dos juros e índices de correção, por tipo 

de débito (anuidades, taxas e Multas) 

5.3. Permitir o cadastramento de valores das anuidades, multas, taxas, formas 

de cálculo e correções, conforme a legislação (leis, resoluções do CFMV). 

5.4. Possibilitar a emissão de extrato detalhado de débitos por cadastro, 

categoria, tipo de débito, tipo de serviço e outros critérios definidos pelo 

usuário, no qual conste minimamente, além dos débitos, dados 

selecionados da pessoa física ou jurídica 

5.5. Permitir emissão de boleto bancário com código de barras, com 

possibilidade de emissão para parcelamento ou cota única. 

5.5.1. Permitir envio de código de barras por sistemas de mensageria 

(SMS, E-mail ou exibição em tela para cópia eletrônica). 

5.6. Emitir relatórios que permitam a inclusão de textos com a citação dos 

dados das cobranças diversas.  

5.6.1. Emitir a cobrança coletiva por envio através de e-mail. 

5.7. Renegociar dívidas vencidas e não pagas (integrais ou parciais) de forma 

avulsa (com possibilidade de acréscimos e descontos) ou pré-configurada, 

onde o usuário terá formas pré-definidas de parcelamentos disponíveis, 
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possibilitando a impressão de simulação de parcelamento e documentos de 

acordos com a utilização de macros. 

5.8. Controle automático de parcelamentos vencidos e não vencidos, para 

acompanhamento da eficiência do Procedimento. 

5.9. Possibilitar a parametrização e emissão dos Termos de negociação ou 

renegociação da dívida, conforme a legislação (leis, resoluções do 

CFMV), permitindo recuperação dos débitos. 

5.10. Atualizar automaticamente, as dívidas vencidas, por diversos índices 

(multa, juros e correção monetária) de forma parametrizada.  

5.11. Gerar arquivos de débitos para impressão de carnês de cobrança, para 

impressão direta pelo banco contratado ou pelo Conselho Regional meio 

de impressão de dados variáveis. O layout do carnê e do arquivo de 

remessa para impressão será definido e parametrizado conforme layout de 

cada tipo de cobrança. 

5.12. Capacidade de gerenciar os diversos tipos de convênios e carteiras 

disponíveis pelos bancos BB e CEF. 

5.13. Emitir carnês avulsos com código de barras, nos padrões do banco 

contratado pelos Conselho Regionais. 

5.14. Permitir a baixa de débitos de forma avulsa (individual). 

5.15. Tratar e dar baixa automática dos pagamentos efetuados em bancos, 

retornados através de arquivos, com identificação do número do CRMV 

nas ocorrências da baixa (credito) pelo banco automático. 

(FUNCIONALIDADE), permitindo emissão de relatórios parametrizados 

5.16. Listar o conteúdo dos arquivos gerados pelos bancos, recebidos dos bancos 

e de erros resultantes do processamento dos arquivos de retorno. 

5.17. Permitir emissão de relatório de compensação (baixa automática dos 

pagamentos) do arquivo de retorno do banco com detalhes (de cota parte 

detalhado 75% e 25%), por tipo e status do débito contido em cada boleto, 

das dívidas baixadas e rejeitadas (multas, juros e correção), com 

funcionalidade de exportação para o Sistema contábil SISCONT.NET 

5.18. Emitir relatórios de profissionais inadimplentes com o Sistema 

CFMV/CRMV’s, por diversos critérios de seleção como tipo de débitos, 

intervalo de datas de vencimento, e dados cadastrais. 
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5.19. Emitir relatórios de profissionais adimplentes, por diversos critérios de 

seleção, como tipo de débitos, intervalo de datas de vencimento e dados 

cadastrais. 

5.20. Emitir relatórios de recebimentos de acordo com critérios tais como: 

banco, data do movimento e dados cadastrais diversos. 

5.21. Emitir relatórios de resumo de devedores e de recebimentos, selecionados 

por vários critérios como período, tipo do débito ou pagamento e dados 

cadastrais diversos. 

5.22. Emitir relatórios parametrizados que possibilitem o cruzamento de 

informações sobre débitos pagos e débitos não pagos, selecionados por 

vários critérios como período, tipo do débito ou pagamento e dados 

cadastrais diversos a serem impressos nas extensões: .xls. .doc. .csv. .pdf 

5.23. Gerar a contabilização da receita para o Sistema de Controle Contábil e 

Orçamentário, de forma automática (integrada) ou através da exportação 

dos dados. No caso de exportação via arquivo, o layout do arquivo gerado 

deve ser compatível com o Sistema Contábil. 

5.24. Possibilidade de cancelar débitos por motivos diversos (cadastrados pelo 

usuário do sistema), permitindo o controle e exclusão de boletos vencidos 

e a respectiva exportação ao SISCONT.NET 

5.25. Controle total da composição do débito, quando existir: principal, multa, 

atualizações, juros, despesas bancárias e despesas advocatícias. 

5.26. Especificação das emissões de cobranças por composição do débito 

(principal, multa, atualizações, juros, despesas bancárias, despesas 

advocatícias e despesas de postagem). 

5.27. Controle das situações (pago, não pago e pago a menor) dos débitos, 

mantendo o histórico de mudanças. 

5.28. Manter histórico de todos os parcelamentos efetuados, com parcelas pagas 

e não pagas. 

5.29. Controle do(s) débito(s) de origem(ns) que está(ão) sendo pago(s) nas 

parcelas da renegociação. 

5.30. Possibilidade de envio via e-mail, diretamente do sistema, dos boletos 

bancários. 
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5.31. Controle total das emissões de boletos: manter histórico do que foi emitido 

por cadastro e possibilitar impressão de segunda via. 

5.32. Configurações para controle dos dados financeiros tais como: Não permitir 

data de pagamento futura, sugerir data de pagamento e data de referência 

do débito, permitir a baixa automática para débitos cancelado. 

5.33. Possibilidade de configurar o sistema para gerar a anuidade proporcional 

e taxas de forma automática no momento da criação de novos cadastros. 

5.34. Possibilidade de efetuar Recobrança (reemissões) coletivas, mediante 

arquivos de remessa ao banco ou impressão local, ajuntamento com 

documento elaborado para mala direta com utilização de macros e 

impressão de mala direta para os documentos gerados. 

5.35. Possibilidade de parametrizar a Recobrança, com filtros de tipo de taxa, 

ano de referência, tipo de débito e situação do débito, com opção de 

unificação de parcelas e alteração do vencimento. 

5.36. Emitir “Notificação de Lançamento em Dívida Ativa” com o respectivo 

boleto, de forma individual ou coletiva segundo critérios definidos pelo 

usuário. 

5.37. Lançar os débitos em dívida ativa de forma parametrizada (individual ou 

coletiva segundo critérios definidos pelo usuário, por ano, todos os débitos, 

etc.). 

5.37.1. Permitir a geração de documentos para a cobrança: Justiça, 

Cartório e CADIN 

5.38. Oferecer o controle dos débitos lançados em dívida ativa, possibilitando 

consultas e relatórios parametrizáveis sobre tais débitos, permitindo a 

emissão de relatórios simples e consolidados 

5.39. Alteração automática do status do débito da dívida ativa conforme fluxo 

de processo. 

5.40. Permitir que se desfaça o lançamento em dívida ativa. 

5.41. Emitir Certidão de Dívida Ativa, Termo de Inscrição, Petição e documento 

para Protesto em Cartório, de forma individual ou coletiva segundo 

critérios definidos pelo usuário, com impressão do arquivo em PDF ou 

Word. 
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5.42. A petição deve relacionar automaticamente a comarca e o advogado 

vinculado à região de origem do profissional ou empresa. 

5.43. Emissão de relatório de Dívidas Ativas geradas no período, contendo 

dados da Pessoa Física ou Jurídica e detalhamento financeiro da Dívida. 

5.44. Permitir sinalização do status da dívida (adm. Executiva, protesto, etc.) 

5.45. Permitir parametrização de todos os modelos de documentos (Notificação 

e Certidões) emitidos. 

5.46. Gerar dados dos inscritos para composição dos livros da Dívida Ativa de 

forma coletiva, por meio de relatório parametrizado. 

5.47. Emitir boletos online dos débitos inscritos em dívida ativa em fase 

administrativa e/ou ajuizada (o status da dívida é quem definirá a 

possibilidade de emissão de boleto)  

5.48. Possuir módulo jurídico para gestão de débitos executados  

5.49. Emitir relatórios de débitos judiciais, honorários e custas de forma 

parametrizada  

5.50. Controlar documentos emitidos (Certidão, Notificação e Petições), bem 

como AR (Aviso de Recebimento) devidamente cumprido, alertando sobre 

os prazos e emissão das respectivas certidões de preclusão, com relatórios 

parametrizados de dados que constem nas certidões, notificações, etc. 

5.51. Possuir gestão de dívida ativa, execução e protesto de forma interligada 

com o portal da transparência e relatório de gestão. 

5.52. Efetuar consultas parametrizadas, integradas ao módulo cadastral, cujo 

resultado poderá ser impresso em formato de relatório, etiquetas, mala 

direta ou documento criado pelo Conselho com utilização de macros, 

permitindo a emissão de relatórios parametrizados simples e consolidados 

através de gráficos, numéricos e porcentagens. (Justiça, Cartório, CADIN) 

5.53. Atualizar dívida ativa automaticamente por diversos índices 

parametrizáveis.  

5.54. Acesso à consulta rápida de dados da Pessoa Física ou Jurídica, 

diretamente do módulo financeiro. 

5.55. Acesso à consulta rápida do histórico de observações, da Pessoa Física ou 

Jurídica, diretamente do módulo financeiro. 
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5.56. Gerar débitos de Autos de Multa Eleitoral, impressão do boleto, 

documento de AME e mala direta para os débitos gerados, com inserção 

de parâmetros para não serem geradas multas a profissionais isentos de 

multas eleitorais. 

5.57. Permitir a alteração da data base para emissão de boleto de anuidade para 

reativação, possibilitando parâmetros de descontos 

5.58. Possuir Módulo de Gestão de protesto 

5.58.1. Possuir processo integrado com o Protesto de Títulos por arquivo 

magnético/digital em protesto centralizado em sua última versão 

definido pela FEBRABAN 

GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

5.59. Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre os 

procedimentos/processos de atendimento aos inscritos no Sistema 

CFMV/CRMV’s e a comunidade. 

5.60. Emissão de relatórios de produtividade de atendentes das quantidades de 

atendimentos presenciais e por telefone, por tipo de serviço, atendente, 

período de tempo, tipo de cadastro, tipo de inscrição, dentre outros 

critérios sobre os dados cadastrados e funções disponíveis no sistema. 

5.61. Geração e vinculo de um protocolo ao cadastro e/ou inscrição, baseando 

se no tipo de evento/serviço de atendimento, com identificador específico, 

integrado ao módulo de protocolo, no qual conste as demandas e 

encaminhamentos realizados, gerando comprovante impresso que permita 

consulta posterior e recuperação das informações de tramitação e 

andamentos da solicitação protocolizada. 

5.62. Emitir relatórios que possibilitem a análise dos débitos e créditos 

anteriores (congelamento do histórico em determinado período) Exemplo: 

em 2016, seria possível verificar quais os créditos e débitos que ocorreram 

em 2013. 

Cota-parte 

5.63. Permitir a importação de arquivos bancários retorno do BB e da CEF com 

os dados dos valores creditados ao CFMV. 

5.64. Permitir a emissão de relatórios baseados nos dados obtidos nos arquivos 

importados. 
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5.65. Manter o histórico dos dados de forma que possibilite a emissão de 

relatórios de datas anteriores, conforme necessidade do CFMV. 

5.66. Permitir a emissão de relatórios sintéticos e analíticos por período. 

5.67. Permitir o controle de convênios dos regionais com mapeamento com dos 

arquivos bancários retorno. 

5.68. Permitir a emissão de relatório comparativo entre a receita dos regionais e 

a receita do CFMV, por período. 

5.69. Permitir a emissão de relatórios com indicadores gerenciais utilizando 

diversos filtros. 

5.70. Permitir controle de importação de arquivos bancários retorno com seus 

registros vinculados, nome, data de leitura, data de recebimento e 

responsável pelas operações. 

5.71. Validar, no momento da leitura, ocorrências de registros que não foram 

vinculados com os convênios (créditos não identificados). 

5.72. Identificar e indicar leitura de arquivos duplicados evitando a duplicidade 

de registros. 

5.73. Permitir a exclusão dos dados importados em caso de erro, inconsistência 

ou decisão do usuário. 

 

6. Do Processo de ATENDER AO PÚBLICO. 

Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre os 

procedimentos/processos de atendimento aos inscritos no Sistema CFMV/CRMV’s 

e a comunidade.  

Acesso é permitido somente perfis de Chefia de Atendimento ao Inscrito, Atendente, 

Administrador do Sistema e Suporte, ou equivalentes. 

RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE 

6.1. Das quantidades de atendimentos presenciais e pela Internet, por tipo de 

serviço, por atendente, por subseção, por período de tempo, por tipo de 

cadastro, por tipo de inscrição, dentre outros critérios sobre os dados 

cadastrados e funções disponíveis no sistema. 
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6.2. Com resumos estatísticos, em planilhas e gráficos, sobre os dados de 

atendimentos presenciais e através da Internet. 

6.3. Geração e vinculo de um protocolo ao cadastro e/ou inscrição, baseando 

se no tipo de evento/serviço de atendimento, com identificador específico, 

integrado ao módulo de protocolo, no qual conste as demandas e 

encaminhamentos realizados, gerando comprovante impresso que permita 

consulta posterior e recuperação das informações de tramitação e 

andamentos da solicitação protocolizada. 

 

7. Do Processo de JULGAR PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS  

PROFISSIONAIS  

Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre tipos de processos (ético, 

inscrição e administrativo) de pessoas físicas e jurídicas inscritas ou não no Sistema 

CFMV/CRMV’s.  

Permitir acesso somente aos perfis de Diretor, Assessor Jurídico, Relator, Apoio 

Administrativo dos processos “Fiscalizar” e “Julgar Processos Éticos Profissionais”, 

Administrador e Suporte, ou suas equivalências. 

Deve atender a lista de funcionalidades a seguir: 

7.1. Registrar e manter diferentes tipos de processo possibilitando: 

7.1.1. Configurar cada tipo de processo quanto a sua numeração, 

permitindo sufixo, prefixo, auto incremento e reinício de 

numeração por período. 

7.1.2. Definição de parametrizações de etapas. 

7.1.3. Gerar o número do processo de forma automática, obedecendo as 

configurações por tipo de processo, quando da criação deste. 

7.2. Definir e controlar as etapas dos processos por tipo de processo 

permitindo: 

7.2.1. Configurar os parâmetros das etapas. 

7.2.2. Informar as sequências dos andamentos. 

7.2.3. Informar os relatores e instrutores que podem atuar naquela etapa.  
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7.2.4. Informar os usuários e departamentos que podem ter acesso ao 

processo na etapa. 

7.3. Definir e controlar os andamentos por tipo de processo permitindo:  

7.3.1. Efetuar andamento em lote.  

7.3.2. Informar se para o andamento o processo será distribuído de forma 

automática para o relator ou instrutor. 

7.3.3. Informar se automaticamente o processo muda de etapa, é 

encerrado, altera a situação do inscrito, tramita para outro setor, 

altera o conteúdo de um campo campos essenciais e/ou envia um 

e-mail.  

7.4. Analisar situação de como tramitar processos para pessoas externas que 

não vão interagir com o sistema mas manter as informações de tramitação. 

7.5. Permitir o cadastramento do roteiro de cada processo por assunto com a 

previsão de permanência em cada Departamento/Seção. 

7.6. Possibilitar a impressão das etapas e os andamentos de um processo.  

7.7. Permitir o controle dos documentos exigidos por assunto. 

7.8. Permitir a formatação de documentos para emissão de requerimentos, 

personalizados por assunto. 

7.9. Definir, por tipo de processo, modelos de documento distinto quando o 

processo é criado.  

7.10. Gerar documentos, segundo modelos pré-definidos, de forma automática, 

quando da criação do processo, conforme a configuração para o tipo. 

7.11. Ao registrar um andamento efetuar as ações preestabelecidas nos 

parâmetros para aquele andamento, além de registrar a data do andamento, 

data de previsão, número da plenária que homologou, situação e campo 

livre. 

7.12. Controlar a tramitação do processo entre as áreas do Sistema 

CFMV/CRMV’s registrando o local, data de recebimento, responsável, 

situação e previsão de atendimento. 

7.13. Possibilitar o acesso ao processo através de código, nome das partes 

envolvidas, CPF/CNPJ. 
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7.14. Possibilitar o controle do histórico dos processos. 

7.15. Permitir registrar os pareceres sobre o processo histórico de cada trâmite 

sem limite de tamanho de parecer. 

7.16. Manter e mostrar o registro de funcionário/data de todo cadastramento ou 

alteração dos processos em trâmite.  

7.17. Possibilitar que cada departamento registre ou consulte os processos sob 

sua responsabilidade com controle de usuário e senha. 

7.18. Possibilitar controlar a juntada de processos por apensação e anexação. 

7.19. Possibilitar a inclusão de imagens em documentos anexando ao processo. 

7.20. Permitir a formatação de diversos Termos, como: Termo de Apensação, 

de Juntada, de Abertura e Encerramento de Volume, Termo de 

Desentranhamento, entre outros. 

7.21. Possibilitar o envio e recebimento on-line dos processos com controle de 

senha/usuário. 

7.22. Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos. Por data 

de abertura e data de encerramento, selecionando o arquivamento em 

diversos locais, constando nº do processo e quantidade de folhas. 

7.23. Possibilitar consultas diversas por número de processo, pelo nome das 

partes envolvidas, por setor/departamento/secretaria e por assuntos. 

7.24. Permitir criar e controlar vários volumes (pastas) para o mesmo processo. 

7.25. Permitir o trâmite de um processo com possibilidade de especificar 

referência à volume do mesmo processo. 

7.26. Possuir sistema de aviso de tramitação dos processos no terminal do 

usuário. 

7.27. Efetuar tramitação de processos em lote. 

7.28. Permitir o registro de ocorrências diversas ao processo, mantendo seu 

histórico, com informação do usuário que a criou, data e campo livre para 

registro. 

7.29. Permitir o vínculo de documentos diversos. 
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7.30. Permitir o vínculo a outros processos. 

7.31. Efetuar o controle das sessões de julgamento informando a turma, data, 

hora, participantes, relatores, presidente da sessão e processos que serão 

julgados e decisões tomadas.  

7.32. Efetuar o controle das suspensões mantendo informações sobre a matéria, 

tipo de suspensão, data início, duração e dados de controle do recolhimento 

da carteira. 

7.33. Possuir ferramenta de geração de modelos de relatórios contendo todos os 

campos envolvidos nos processos, inclusive os criados dinamicamente.  

7.33.1. Os formatos de saída dos relatórios deverão estar nos formatos 

PDF, XLS, CSV, XML, TXT, ODT ou DOC. 

7.34. Possuir ferramenta de geração de etiquetas com montagem de forma 

dinâmica pelos usuários.  

7.35. Apresentar informações dos processos na WEB para acesso pelos 

envolvidos.  

7.36. Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto ao conteúdo 

que será apresentado na WEB.  

7.37. Efetuar controle de permissão de acesso dos usuários por tipo de processos 

e unidade de lotação, etapa e andamento. 

7.38. Integrar-se com o módulo de fiscalização para: 

7.38.1. Registro da fiscalização que deu origem ao processo, devendo 

possibilitar que o jurídico registre as tramitações de processos de 

fiscalização. 

7.38.2. Acompanhar autos de denúncias que foram encaminhadas pela 

Fiscalização, em conformidade com a resolução CFMV 672 ou a 

resolução em vigor, possibilitando integração entre Processos 

éticos e “Fiscalizar”. 

7.39. Integrar-se aos processos de Gerir Recursos Financeiros e Fiscalizar em 

assuntos relacionados a Cobrança e Dívida Ativa para: 

7.39.1. Incluir e visualizar os débitos referentes ao processo. 
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7.39.2. Controle e acompanhamento de todo o processo da dívida ativa (de 

acordo com a legislação vigente), desde o lançamento até o 

pagamento dos débitos em juízo. 

7.39.3. Vincular o processo de Dívida Ativa com processo judicial de 

execução do débito, possibilitando anexar documentos 

digitalizados. 

7.39.4. Gerar relatório de recebimento de honorários cobrados na 

negociação de anuidade ajuizadas. 

7.39.5. Controle e acompanhamento de todo o processo da dívida ativa (de 

acordo com a legislação vigente), desde o lançamento até o 

pagamento dos débitos em juízo. 

7.39.6. Consultas e relatórios parametrizáveis sobre débitos em Dívida 

Ativa e/ou Ajuizadas. 

7.40. Integrar-se ao processo Atender Clientes para: 

7.40.1. Recuperação e reuso dos dados cadastrais, evitando duplicidade, 

retrabalho e ambiguidade. 

7.40.2. Efetuar consultas de processos através de filtros parametrizados.  

7.40.3. O resultado poderá ser impresso em formato de relatório gravado 

em arquivo de texto puro (TXT e CSV) ou mala direta no formato 

RTF (Rich Text Format). 

7.40.4. No caso de etiqueta, relatório e mala direta deverá ser possível a 

formatação da fonte do texto e alinhamento. 

7.41. Considerar e atender na lógica dos processos e legislações vigentes: 

7.41.1. Lei 5517/1968 e Lei 5550/1968. 

7.41.2. Decreto que regulamenta a Lei 5.550. 

7.41.3. Decreto 64.704/1969 (Decreto Regulamentador da Lei do 

Exercício Profissional).  

7.41.4. Resolução 722/2002 (Código de Ética Profissional). 

7.41.5. Resolução 875/2007 (Código de Processo Ético Profissional para 

CFMV e CRMVs) 
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7.41.6. Resolução 672/2000 (Normas de Fiscalização de Procedimentos 

Administrativos) 

7.41.7. Resolução 682/2001 (Valores de Multas) 

7.41.8. Resolução 592/1992 (Entidades Obrigadas a Registro no CFMV e 

CRMVs) 

7.41.9. Outras normas do Sistema CFMV/CRMVs. 

7.42. Integração com o processo Gerir Documentos. 

8. Do Processo GERIR DOCUMENTOS. 

Registrar, controlar, manter e recuperar informações sobre tipos de processos, 

procedimentos de protocolo, tramitação de documentos e arquivos do Sistema 

CFMV/CRMV’s, bem como o controle das atividades de Diretoria e Plenário. 

Permitir acesso somente aos perfis de Procurador-Geral, Assessor Jurídico, Relator, 

Apoio Administrativo do processo “Julgar Processos Éticos Profissionais”, Apoio 

Administrativo do Processo “Fiscalizar”, Administrador e Suporte, ou suas 

equivalências. 

As funcionalidades elencadas abaixo devem atender os procedimentos operacionais 

padrão (POP) dos processos “Gerir Documentos”, “Julgar Processos Éticos 

Profissionais” e “Fiscalizar”. 

Deve atender a lista de funcionalidades a seguir: 

8.1. Prover interface com o Módulo de Processos possibilitando: 

8.1.1. A abertura de tipos específicos de processos administrativos 

(licitatórios, disciplinares, dentre outros) conforme necessidade do 

CFMV. 

8.1.2. Controle dos documentos obrigatórios por assunto. 

8.1.3. A numeração as folhas do processo administrativo devem ser em 

ordem crescente e cronológica. 

8.1.4. Controle do histórico dos processos administrativos em toda a sua 

vida útil. 

8.1.5. Registro e manutenção de funcionário/data de todo cadastramento 

ou alteração dos processos em trâmite. 



98 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

8.1.6. Registro e consulta, para cada departamento, dos processos sob sua 

responsabilidade com controle de usuário e senha. 

8.1.7. Controlar toda tramitação dos processos abertos no protocolo, 

dentro do Conselho entre usuários e departamentos que possuam 

acesso ao sistema. 

8.1.8. Controlar a juntada de processos por apensação, anexação. 

8.1.9. Possibilitar a inclusão de imagens em registro de documentos 

anexando ao processo. 

8.1.10. Possibilitar o envio e recebimento on-line dos processos com 

controle de senha/usuário. 

8.1.11. Possibilitar a emissão de planilha de arquivamento de processos. 

Por data de abertura e data de encerramento, selecionando o 

arquivamento em diversos locais, constando nº do processo e 

quantidade de folhas. 

8.1.12. Possibilitar consultas diversas por número de processo, por 

requerente, por setor/departamento/secretaria, por assuntos. 

8.1.13. Permitir criar e controlar vários volumes (pastas) para o mesmo 

processo administrativo. 

8.1.14. Permitir o trâmite de um volume do processo, separado dos demais 

volumes deste mesmo processo. 

8.1.15. Permitir modelos de documentos de diversos Termos, como: 

Termo de Apensação, de Anexação, de Abertura e Encerramento 

de Volume. 

8.1.16. Permitir o arquivamento e o desarquivamento dos volumes de 

forma independente do volume principal. 

8.2. Controlar os documentos recebidos e expedidos pelo Sistema 

CFMV/CRMV’s tendo como principais funcionalidades: 

8.2.1. Controle de documentos de entrada, saída e internos ao Sistema 

CFMV/CRMV’s. 

8.2.2. Controle de protocolo com emissão de recibo. 

8.2.3. Registro das características dos documentos. 



99 

 

 

T
R

 V
er

sã
o

 2
.0

 
 

8.2.4. Permitir a formatação de documentos para emissão de 

requerimentos, personalizados por assunto. 

8.2.5. Controle de entidades, conselheiros e demais pessoas que se 

relacionam com o Sistema CFMV/CRMV’s. 

8.2.6. Possibilidade de vincular o documento com cadastro de 

profissionais, pessoas jurídicas e outras pessoas. 

8.2.7. Vínculo de documentos digitais (imagens, documentos de texto, 

planilhas e PDF) com os documentos registrados no sistema. 

8.2.8. Permitir Impressão de etiquetas com controle por código de barras. 

8.2.9. Controle da tramitação dos documentos entre os setores e pessoas 

do Sistema CFMV/CRMV’s. 

8.2.10. Aviso ao destinatário sobre o envio do documento, através de 

mensagem. 

8.2.11. Possibilidade de recebimento do documento, via sistema, sem a 

necessidade da abertura do módulo principal do sistema. 

8.2.12. Aviso ao remetente que o destinatário recebeu o documento. 

8.2.13. Tramitação de documentos. 

8.2.13.1.  Tramitar em lotes 

8.2.13.2.  Tramitar por leitura de código de barras 

8.2.14. Documento com cabeçalho e rodapé colocados de forma 

automática, definidos pelo Conselho, para elaborar documentos.  

8.2.15. Registro de palavras-chave e descrição vinculadas aos documentos 

para fins de pesquisas futuras.  

8.2.16. Geração de arquivos para utilização pela mala direta do MS-Word. 

8.2.17. Numeração automática dos documentos recebidos e expedidos por 

tipo de documento, além da possibilidade de numerar sequências 

distintas do mesmo documento obedecendo ao critério de origem 

(saída, interno ou entrada). 
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8.2.18. Manutenção, pelo próprio usuário de tipos de documentos, formas 

de tramitação e tratamentos. 

8.2.19. Indicação do local de arquivamento (arquivo e pasta). 

8.2.20. Possibilidade de consulta aos dados através da seleção de uma 

variedade de critérios definidos pelo CFMV. 

8.2.21. Integrado aos módulos de Controle de Inscritos, Controle de 

Processos e Fiscalização. 

8.2.22. Controle de acessos aos registros de documentos seletivos por 

Departamento, setor e usuários conforme o nível de sigilo do 

documento. 

8.2.23. Relacionamento entre documentos (vínculos). 

8.2.24. Controle do nível de sigilo dos documentos. 

8.2.25. Registro e controle das atividades de Diretoria e Plenário. 

8.2.25.1.  Possibilitar o recebimento e gestão das pautas e decisões 

protocolizadas através do sistema. 

8.2.25.2.  Possibilitar o recebimento das pautas protocolizadas 

através do sistema. 

8.2.25.3.  Possibilitar a devolução de pautas via protocolo a quem 

submeteu, com informações pertinentes a demanda submetida. 

8.2.25.4.  Nos casos de submissão de pautas para homologação de 

registro, inscrição e demais serviços, o sistema deve prover 

interface para que outros módulos submetam conjuntos de dados 

já cadastrados, mediante consultas específicas, como por 

exemplo, todas as inscrições passíveis de homologação num 

determinado período, com respectivos dados e identificador 

para posterior atualização. 

8.2.25.5.  Por ocasião de homologação de pautas submetidas à 

reunião, o sistema deve prover mecanismos de atualização 

automática de dados homologados para cada cadastro, inscrição 

e serviço envolvido, assinalando a cada um deles no número da 

reunião e decisão respectiva. 
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8.2.26. Controle de atas (data, numeração), permitindo a emissão de 

extratos de atas. 

8.2.27. Controle de Decisões (numeração, data, assunto).  

8.2.28. Controle de Portarias (numeração, data, assunto).  

8.2.29. Agendamento de reuniões de plenário e diretoria. 

8.2.30. Homologações (por assunto, data), mantendo vínculo com o 

número da respectiva ata. 

9. Das funcionalidades para Autoatendimento  

O conjunto de funcionalidades e requisitos devem estar disponíveis em ambiente 

WEB através da Internet, com uso de navegador (browser), devendo ser aprovado 

pela CONTRATANTE, entre a aplicação web e o banco de dados, conforme 

requisitos técnicos especificados neste documento. 

Nos casos em que as informações sejam passíveis de recuperação a partir do banco 

de dados da Solução Integrada, para geração da visualização no ambiente WEB, o 

sistema deve prover mecanismos automáticos de publicação de tais conteúdos, com 

possibilidade de selecionar, no próprio módulo de sistema (backend), o que deve ou 

não ser publicado e as permissões de visualização no ambiente WEB (frontend). 

Distinguem-se os seguintes perfis de usuários:  

Público Geral: qualquer cidadão com interesse nas informações públicas do Sistema 

CFMV/CRMV’s. 

Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas: inscritos, responsáveis técnicos em pessoas 

jurídicas e colaboradores externos ao Sistema CFMV/CRMV’s. Necessária 

autenticação de usuário e senha. 

COLABORADORES DE OUTROS CRMV’S. 

 

COLABORADORES INTERNOS AO REGIONAL E CONSELHEIROS. 

Cada perfil de acesso acima, tem permissão de acessar somente ao respectivo 

ambiente e funcionalidades. 

A aplicação WEB deve prover 1 (um) ambiente para cada perfil de usuário, exibindo 

somente as funcionalidades correspondentes a sua utilização. 

Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 
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PÚBLICO GERAL 

9.1. Consulta a relação de Profissionais (PF) e Pessoas Jurídicas Inscritos no 

Sistema CFMV/CRMV’s. 

9.2. Verificar a autenticidade de documentos emitidos (via Internet ou 

presencial) pelos profissionais e PJ registrados 

9.3. Consulta ao quantitativo de profissionais e instituições inscritos nos 

Regionais, por subseção, localidade e categoria, em conformidade com o 

Regimento Interno do CFMV 

9.4. Consulta a relação de profissionais inscritos que possuem especialização. 

9.5. Registro de denúncias e/ou reclamações à Ouvidoria, com emissão de 

protocolo de atendimento e encaminhamento mediante Módulo de 

Protocolo ao Setor/Colaborador/Conselheiros responsável. 

9.5.1.  Possibilidade de anexar arquivos ao registro de denúncia. 

Profissionais - Consultar os seus próprios dados cadastrais. 

9.6. Verificar sua situação financeira. 

9.7. Efetuar seu pré-cadastro e atualizar os seus próprios dados cadastrais, 

conforme definição do Conselho, mediante aceite de termo de 

responsabilidade e ciência das condições, de acordo com a legislação 

vigente. Após o aceite o sistema deve permitir geração, automática ou não, 

das taxas e emolumentos respectivos conforme item a seguir. 

9.7.1. Possibilidade de anexar arquivos ao cadastro de PF e PJ 

9.8. Emitir/imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores 

atualizados, com código de barras, para pagamento em qualquer banco ou 

via Internet. 

9.9. Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pela 

CONTRATANTE. 

9.10. Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são criados pela 

CONTRATANTE. 

9.11. Permitir abertura de tipos de protocolos de atendimento específicos, 

definidos pelo Conselho. 
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9.12. Permitir consultar andamento de protocolos relacionados ao inscrito e suas 

tramitações. 

9.13. Consultar informações dos processos nos quais o profissional esteja 

associado. 

9.14. Permitir que cada tipo de processo seja configurado quanto ao conteúdo 

que será apresentado na WEB. 

9.15. Protocolar solicitações de transferência de inscritos. 

9.16. Consultar dados de inscritos, conforme definição e permissão do Conselho 

local. 

Colaboradores internos ao Regional e Conselheiros 

9.17. Consultar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos. 

9.18. Verificar a situação financeira de qualquer profissional ou PJ. 

9.19. Atualizar os dados cadastrais de qualquer profissional ou PJ inscritos, 

conforme definição da CONTRATANTE. 

9.20. Imprimir boletos bancários dos débitos em aberto, com valores 

atualizados, com código de barras, de qualquer profissional o PJ inscritos. 

9.21. Parcelamento de dívidas conforme critérios definidos pela 

CONTRATANTE de qualquer profissional ou PJ inscritos. 

9.22. Emissão de certidões ou declarações cujos modelos são definidos pela 

CONTRATANTE. 

9.23. Visualizar estatísticas de dados cadastrais e financeiros, com apresentação 

no formato de tabelas e gráficos. 

9.24. Efetuar o pré-cadastro de Pessoas Físicas (futuros profissionais) ou 

Pessoas Jurídicas 

9.25. Integração com serviços de protocolo, permitindo abertura e consulta de 

protocolos de atendimento. 

9.26. Permitir a inscrição em cursos e eventos patrocinados pelo CFMV ou 

outras entidades, com a emissão de boleto das taxas devidas. 
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9.27. Permitir manter um histórico de alterações que possibilite a consulta e a 

emissão do espelho das informações, conforme a data da alteração. 

9.28. Notificação de vencimento de documentos, como exemplo da 

responsabilidade técnica. 

9.29. Permitir envio de renovação de documentos com armazenamento de 

histórico dos mesmos. 

10. Do Processo REALIZAR EVENTOS. 

O processo “Realizar Eventos” diz respeito a elaboração, configuração, 

gerenciamento, controle inscrições e pagamentos de eventos realizados pelo Sistema 

CFMV/CRMV’s ou seus parceiros. 

Nos casos em que as informações sejam passíveis de recuperação a partir do banco 

de dados da Solução Integrada, para geração da visualização no ambiente WEB, o 

sistema deve prover mecanismos automáticos de publicação de tais conteúdos, com 

possibilidade de selecionar, no próprio módulo de sistema (backend), o que deve ou 

não ser publicado e as permissões de visualização no ambiente WEB (frontend). 

Distinguem-se os seguintes perfis de usuários:  

Público Geral: qualquer cidadão com interesse nas informações de eventos públicos 

do Sistema CFMV/CRMV’s. 

Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas: inscritos, responsáveis técnicos em pessoas 

jurídicas, público e colaboradores externos ao Sistema CFMV/CRMV’s. Necessária 

autenticação de usuário e senha para inscrições em eventos. 

Colaboradores de outros CRMV’s que venham a interagir com o Processo 

Eventos. 

Colaboradores do CFMV que gerenciam o processo Realizar Eventos. 

Cada perfil de acesso acima, tem permissão de acessar somente ao respectivo 

ambiente e funcionalidades. 

A aplicação WEB deve prover 1 (um) ambiente para cada perfil de usuário, exibindo 

somente as funcionalidades correspondentes a sua utilização. 

Deve possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 

10.1. Permitir o cadastro de evento 
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10.1.1. Permitir classificação do evento (Seminário, Congresso, Fórum, 

Encontro, Simpósio, Workshop, Reunião, Sessão Plenária, Câmara 

Nacional de Presidentes, etc.) 

10.2. Permitir o cadastro de turmas e sub-eventos contendo: 

10.2.1. Data limite para inscrições (data de corte para análise de ponto de 

equilíbrio), quantidade mínima de vagas (ponto de equilíbrio), 

quantidade de vagas total, frequência mínima percentual para 

emissão do certificado, valor da inscrição para geração de boleto 

bancário para eventos pagos, palestrante, moderadores, público 

alvo. 

10.2.2. Permitir definição de local de realização com tipo de espaço, 

capacidade, formatos de apresentação (auditório, escolar, espinha 

de peixe, coquetel, restaurante, U, exposição de painéis, etc.) e 

serviços oferecidos (água, café, internet, coffee break, etc.). 

10.3. Permitir cadastro de mais de um valor de inscrição distinto por público 

geral, inscritos no sistema CFMV/CRMV’s, diversos prazos de inscrições 

e valores para estudantes de Medicina Veterinária e Zootecnia. 

10.4. Permitir envio de e-mail com certificado individualizado em 

PDF/Imagem. 

10.5. Permitir envio de notificações de conteúdo do evento para participantes, 

palestrantes, moderadores e organizadores por rotina ou manualmente. 

10.6. Permitir envio de notificações de informação de não emissão de certificado 

para inscritos. 

10.7. Permitir inscrições através da Web. 

10.8. Permitir preenchimento de formulário de presenças no sistema e sua 

impressão antes ou depois do evento. 

10.9. Controle de emissão de certificados. 

10.10. Controle de vagas a qualquer momento. 

10.11. Integração com o sistema SISCONT.NET e Processo “Atender Clientes”. 

10.12. Permitir exportação de informações através de SOA ou XML. 

10.13. Gerar boletos de cobrança referente a débitos de inscrições. 
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10.14. Permitir cadastro de formulário de avaliação do evento em geral e de 

turmas para os participantes assim como sua impressão. 

10.15. Permitir cadastro de resultados de formulários de avaliação do evento em 

geral e de turmas. 

10.16. Possuir relatórios, em leiaute a ser definido, de eventos/turmas e de 

resultados de avaliação do evento em geral e de turmas com filtros de 

pesquisa. 

 

11. Da interface e operacionalização para os usuários 

11.1. As interfaces de aplicação dos módulos devem ser em modo gráfico, 

atentando para os paradigmas atuais de interação humano computador, 

minimamente com os seguintes artefatos: preenchimento de formulários, 

WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers) e hipermídia (hypertext). 

11.2. A organização; o vocabulário; a prevenção e tratamento de erros, 

digressões e granularidades das ações do usuário devem ser compatíveis e 

aderentes ao domínio da aplicação do sistema e à lógica de negócio 

associada. 

11.3. Considerar como referência para questões de usabilidade a norma ISO 

9241-11 (Requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de 

interação visual - Usabilidade). 

11.4. A Solução deve estar em conformidade com o Modelo de Acessibilidade 

do Governo Eletrônico – e-MAG. 

11.5. Para efeito de atendimento ao inscrito o sistema deve prover uma interface 

compacta, com a necessidade de no máximo 2 (duas) janelas de sistema 

abertas simultaneamente durante todo o procedimento de cadastro e 

inscrição, com informações necessárias para a feitura do requerimento 

padrão. 

11.6. A interface deve ser intuitiva, de modo a orientar o usuário no fluxo de 

interação necessário a cada procedimento, instruindo sobre formatos de 

inserção dos dados nos campos de formulário, sobre fluxos alternativos, 

fluxos mandatórios e equívocos no fluxo de interação e no preenchimento 

dos campos. 

11.7. O padrão de interface deve ser funcional, proativa e informativa, usando 

para isso cores adequadas, destaques em fontes de texto, 
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autopreenchimento, caixas de mensagem, alertas visuais, notas 

informativas, disposição adequada de campos, blocos de formulário, 

aninhamento de formulários e paradigmas de design e interação humano 

computador atuais, adequados e aderentes ao contexto da aplicação. 

11.8. O fluxo de interação do usuário com a aplicação deve ser aderente a regra 

de negócio, ex.: processos de registro e cadastro de profissionais e 

instituições de Medicina Veterinária, tendo como referência as Resoluções 

do CFMV e suas alterações. 
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Anexo VI -  Classificação dos conselhos e definição de percentual de execução 

VI.1 A tabela abaixo define o percentual de execução a ser considerado nas atividades 

de implantação e ativação dos serviços mensais, baseada no número de inscritos de 

cada Conselho Regional, a fim de evitar pagamentos desproporcionais. Os dados foram 

coletados no dia 05/01/2017 e será utilizado como referência durante a execução do 

contrato independente de sua variação no período. 

Tipo Nº Inscritos % Implantação % Serviços Mensais 

Tipo 1 (CFMV) 7% 2% 

Tipo 2 1 a 4999  2% 2% 

Tipo 3 5000 a 9999 3% 3% 

Tipo 4 10000 a 19999 4% 4% 

Tipo 5 20000 a 39999 5% 5% 

Tipo 6 40000 a 80000 8% 8% 

Tipo 7 Acima de 80000 10% 10% 

CRMV-MG 

(Caso à parte) 32100 0% 5% 
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Anexo VII -  Aplicação da Tabela de Percentual de Execução nos CRMV’s e CFMV 

Conselho Tipo % Implantação % Serviços Mensais 

CRMV-SP Tipo 7 10% 10% 

CRMV-RS Tipo 6 8% 8% 

CRMV-PR Tipo 6 8% 8% 

CRMV-RJ Tipo 5 5% 5% 

CRMV-MG Tipo 5 
0% (implantação em 

separado) 
5% 

CRMV-SC Tipo 5 5% 5% 

CRMV-GO Tipo 5 5% 5% 

CRMV-BA Tipo 4 4% 4% 

CRMV-MS Tipo 4 4% 4% 

CRMV-MT Tipo 4 4% 4% 

CRMV-PE Tipo 4 4% 4% 

CRMV-ES Tipo 3 3% 3% 

CRMV-CE Tipo 3 3% 3% 

CRMV-DF Tipo 3 3% 3% 

CRMV-PA Tipo 3 3% 3% 

CRMV-RO Tipo 2 2% 2% 

CRMV-PB Tipo 2 2% 2% 

CRMV-TO Tipo 2 2% 2% 

CRMV-RN Tipo 2 2% 2% 

CRMV-MA Tipo 2 2% 2% 

CRMV-PI Tipo 2 2% 2% 

CRMV-SE Tipo 2 2% 2% 

CRMV-AM Tipo 2 2% 2% 

CRMV-AL Tipo 2 2% 2% 

CRMV-AC Tipo 2 2% 2% 

CRMV-RR Tipo 2 2% 2% 

CRMV-AP Tipo 2 2% 2% 

CFMV Tipo 1 7% 2% 
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Anexo VIII -  Integração com Sistema Banco do Conhecimento  

VIII.1 A integração do SISCAD com o sistema de Banco de Conhecimento está 

concentrada no compartilhamento de informações dos profissionais de Medicina 

Veterinária e Zootecnia inscritos. 

VIII.2 A integração atual é realizada por meio de Web Service para acessar o   SISCAD,  

disponibilizado para qualquer sistema que precise de integração ou acesso às mesmas 

informações de profissionais cadastrados no SISCAD. 

VIII.3 O novo Sistema de Informações deve substituir este Web Service com as 

mesmas interfaces de acesso já existentes para manter a compatibilidade atual. 

VIII.4 O Web Service foi desenvolvido pelo CFMV e está desenvolvido em linguagem 

PHP e armazenamento de informações em banco de dados em MySQL 5.5. 

VIII.5 Segue abaixo o manual de utilização do atual Web Service. 
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Anexo IX -  Integração com Sistema EPA  

IX.1 O Sistema EPA (Estratégia para Ação) é um produto, desenvolvido pela empresa 

SIMEON, ao qual tem como objetivo fornecer uma solução integrada de projeto e 

execução de estratégias através de modelo de governança. 

IX.2 As informações de extraídas do SISCAD são incorporadas ao sistema EPA como 

indicadores. 

IX.3 A integração atual é realizada através de funcionalidade própria do Sistema EPA 

onde é possível configurar conexões com outros bancos de dados, definir scripts de 

extração de informações e carregar estas informações no banco de dados do próprio 

sistema EPA. A frequência de extração/importação de informações é configurada 

através desta interface. 

IX.4 O novo Sistema de Informações deve possibilitar a conexão com seu banco de 

dados e realizar a execução de scripts de extração de informações através da 

funcionalidade já disponível no sistema EPA. 
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Anexo X -  Integração com Sistema Portal da Transparência  

X.1 A integração com o sistema Portal da Transparência está concentrada no 

compartilhamento de informações sintéticas e analíticas contidas nos sistemas legados 

com a sociedade. 

X.2 A integração atual é realizada através da extração, tratamento e armazenamento das 

informações em tabelas de banco de dados, copia destas informações para o banco de 

dados do sistema Portal da Transparência e exibição destas informações em um site 

disponível na Internet com divulgação no site Internet do CFMV. 

X.3 O novo Sistema de Informações deve possibilitar a execução de scripts para extração, 

integração ou acesso das informações pelo sistema Portal da Transparência por acesso 

direto ou SOA. 

X.4 O Portal da Transparência foi desenvolvido pelo CFMV e está desenvolvido em 

linguagem PHP e armazenamento de informações em banco de dados em MySQL 5.5. 
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Anexo XI -  Integração com Sistema de Business Intelligence   

XI.1 O sistema de Business Intelligence é uma ferramenta de agregação e associação 

de informações de negócio para apoio a decisão gerencial e obtenção de indicadores 

através de painéis e tabelas dinâmicas personalizáveis. 

XI.2 O novo Sistema de Informações deve possibilitar a execução de scripts para 

extração, acesso direto ou SOA pelo sistema Business Intelligence em frequência 

definida pelo CFMV. 
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Anexo XII -  Integração com SISCONT.NET  

XII.1 O SISCONT.NET é um sistema da empresa Implanta Informática que tem como 

objetivo gerir atividade e informações de contabilidade. 

XII.2 Atualmente os sistemas legados realizam integração com o SISCONT.NET 

através de extração de informações de cada sistema legado, convertidos em XML 

obedecendo ao manual de integração do SISCONT.NET e importados dentro de 

funcionalidades próprias do próprio SISCONT.NET. 

XII.3 O novo Sistema de Informações deve possibilitar a exportação de informações 

de contabilidade necessários. Deve-se elaborar alternativas para a automatização desta 

integração com objetivo de manter a confiabilidade das informações, evitar erros, 

trabalhos manuais, e melhorar a dinâmica de disponibilidade de informações no sistema 

SISCONT.NET. 
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Esta página substitui o conteúdo do Anexo XII 

para as páginas 121 a 179. 
 

 

 

O conteúdo deste trecho faz referência ao Manual para Integração Contábil 

- SISCONT.NET, versão 2.6, já incluso no processo nas folhas 117 a 175, e 

também nas folhas 392 a 450, não tendo sofrido alterações. 
 

 

 

Tal substituição tem como objetivo economizar recursos materiais e reduzir o volume do 

processo uma vez que já constam no processo. 
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Anexo XIII -  Catálogos de Atividades sob demanda  

Tabela 5 – Catálogo de atividades e mensuração em UST 

ATIVIDADES 

Quantidade de 

UST 

Complexidade 

Baixa Média Alta 

Formulário de Cadastro 2 5 10 

Criação de Tela de Usuário 2 4 10 

Criação de Relatório 2 6 12 

Consulta e exibição de informações do banco de dados com filtros 

em tela 

2 4 8 

Consulta e emissão, impressão de relatório em tela 3 5 10 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados 

fixos 

1 3 8 

Emissão, impressão de nota, recibo, certidão e afins com dados 

dinâmicos (mesclagem) 

2 5 10 

Exibição de gráfico de informações em tela 2 4 8 

Tela de consulta, emissão, impressão de relatório com gráfico de 

informações 

4 6 8 

Rotina específica de manipulação de dados individual (gerar, 

cancelar, pagar, etc.) 

2 5 10 

Rotina de cálculo/validação para persistência de dados 3 6 10 

Rotina de manipulação de dados em formato coletivo ou em lote 4 8 14 

Assistente (wizard) de manipulação de dados pelo usuário 4 10 20 

Criação e aplicação de configuração de parâmetros para rotinas 

específicas 

2 5 10 

Parametrização de rotinas existentes 1 2 5 

Criação de componente para aplicação em cadastros/consultas 2 4 10 

Construção de scripts SQL de ajuste de dados (scripts) 1 5 10 

Construção de scripts SQL de extração de informações (scripts) 1 3 10 

Serviço de integração com sistemas de terceiros (webservice, SOA) 4 8 14 

Serviço de integração com sistemas próprios (nativa no mesmo 

Sistema Integrado) 

1 3 6 

Rotina de emissão de alerta, notificação via sistema 1 3 5 

Rotina de envio de e-mails automáticos 2 5 8 

Exportação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 6 10 

Importação de dados via arquivo em formato texto (txt, xml, JSON) 3 8 14 

Análise e Elaboração de protótipo não funcional para aprovação de 

requisitos 

3 8 12 
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Refatoração de rotina para melhoria de desempenho 

(processamento/consulta/gravação/exportação) 

3 8 15 

Criação e aplicação de permissão de acesso por usuário  1 2 6 

Rotina de geração de arquivo remessa em leiaute predefinido  5 12 18 

Rotina de processamento de arquivo retorno em leiaute predefinido  8 10 18 

Rotina de processamento agendado, em segundo plano, rotina batch 5 8 14 

Alterações de formulários de cadastros 1 6 12 

Alterações de exibições e/ou relatórios 1 3 10 

Alterações de Rotinas de processamento 1 6 12 

Alterações de serviços de integração 1 6 12 

Alterações de parametrizações 1 2 5 

Alterações de scripts de acesso a dados 1 6 15 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

dentro na cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 4 

horas 

- - 1 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

fora da cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 4 

horas 

- - 1,5 

Consultoria com análise de possibilidades e relatório de orientação 

fora da cidade sede da contratada por uma pessoa no período de 1 dia 

com pernoite 

- - 2 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento na cidade da sede da 

contratada por 4 horas 

0,3 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede 

da contratada por uma pessoa no período de 4 horas 

0,6 - - 

Capacitação, instrução e/ou acompanhamento fora da cidade de sede 

da contratada por uma pessoa no período de 1 dia com pernoite 

1 - - 

Análise de requisitos e coleta de informações com definição de 

solução dentro da cidade sede da contratada no período de 4 horas 

- 2 4 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com 

definição de solução, fora da cidade de sede da contratada, por uma 

pessoa, no período de 4 horas 

- 2,5 4,5 

Análise de requisitos, diagnóstico e coleta de informações com 

definição de solução fora da cidade de sede da contratada por uma 

pessoa no período de 1 dia com pernoite 

- 3 5 

 

XIII.1 Caso a Ordem de Serviço requeira o desenvolvimento de interface responsiva, 

ou seja, adaptação do leiaute e operações para celulares, tablets e computadores de 

forma automática, as atividades referentes à construção dessas interfaces sofrerão um 

acréscimo de 25% sobre as respectivas quantidades de USTs. 
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XIII.2 As atividades realizadas fora da sede da contratada, com ou sem pernoite, 

possuem valores diferenciados por necessitar custos extras para manter o funcionário 

da CONTRATADA fora do seu ambiente nativo de trabalho. Todos os custos 

necessários para realização da atividade são de responsabilidade exclusivas da 

CONTRATADA. 

XIII.3 A tabela abaixo serve como base para definição da complexidade e significados 

de termos para as atividades em UST. 

Tabela 6 – Descrição de Termos (UST) 

Termo Descrição 

Complexidade Baixa  Atividades de construção ou manutenção na operação de criação, 

alteração, exclusão, atualização e marcação realizadas em 1 (uma) 

entidade de negócio com regras de negócio própria da entidade de 

negócio em questão. 

Complexidade 

Média 

Atividades realizadas em até 3 entidades de negócio relacionadas 

onde são necessários aplicação de regras de negócio de 

operação/rotina/tratamento de exceções que tem influência em 

outras regras de negócio. 

Complexidade Alta Atividades realizadas em mais de 3 entidades de negócio que não se 

enquadram em outros níveis de complexidade e que necessitam de 

envolvimento de especialista no assunto da atividade para a correta 

execução e produto entregue. 

Entidade de Negócio Algo integrante essencial de um sistema que possui atributos 

próprios para caracteriza-lo de forma única e significativa.  

São exemplos, um conjunto de tabelas para representar: Cliente e 

suas classificações, Carro e tabelas de caracterizações, Evento e 

atributos de organização. 

Referência: 

http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/modguide/md_bent.htm 

 

XIII.4 Abaixo segue o quadro de referência para mensuração do deslocamento para 

execução de atividades, onde o trecho é referente ao deslocamento entre origem e 

destino, descartando trechos intermediários.  

Tabela 7 – Catálogo de atividades e mensurações em UD 

ATIVIDADE QUANTIDADE DE UD 

Deslocamento de uma pessoa entre cidades aeroportuárias 

(por trecho) 
1 
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Anexo XIV -  Modelo de Termo de Declaração de Sigilo e Confidencialidade 

 
TERMO DE DECLARAÇÃO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

 

 Pelo presente instrumento a (Razão Social e CNPJ do Contratado), representando por (Nome), 

(Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), (RG / CPF / Passaporte), residente e domiciliado na Rua 

(xxx), nº (xxx), bairro (xxx), CEP (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), abaixo assinado, tem como 

compromisso manter confidenciais as informações que lhe forem fornecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina Veterinária-CFMV, na forma seguir. 

 

1 . DEFINIÇÃO 

 

1.1 Deve ser considerada “Propriedade de Informação” qualquer informação, abrangendo, irrestritamente, 

“Know how”, dados, requisitos, especificações, técnicas de procedimento, processos, planejamento, plantas, 

dados de ensaio ou patentes, relativos à engenharia, produção, 

“marketing”, serviços ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em execução, incluindo-se, ainda, 

qualquer dado sobre questões pessoais ou financeiras relacionadas a negócio presente 

ou futuro – seja este expresso nas formas oral, escrita, gráfica, eletrônica ou em cópias cedidas 

pelo CFMV. 

 

1.2 Compreendem também todas as invenções, técnicas, procedimentos, projetos, descobertas e 

aperfeiçoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente identificada como confidencial no momento 

de sua divulgação. 

 

1.3 Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada pelo presente termo 

de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua divulgação e, posteriormente, ratificada 

como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgação. 

 

2 . DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

2.1 A [Empresa] se compromete perante o CFMV com as seguintes premissas: 

 

2.1.1 Toda Propriedade de Informação enviada pelo CFMV à [Empresa] será utilizada apenas 

para a execução dos trabalhos requeridos a esta última. 

 

2.1.2 A [Empresa] tomará todas as precauções cabíveis a fim de evitar o conhecimento total ou 

parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros. Na eventualidade da [Empresa] considerar 

necessário o conhecimento da Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao contrato a ser firmado 

com o CFMV, e caso a [Empresa] seja declarada vencedora e adjudicatária desta licitação, deverá requisitar, 

por escrito, a prévia autorização do CFMV, condição essa que obrigará a respeitar todos os termos do presente 

compromisso, e a não utilizar as informações para qualquer outro propósito, além do estabelecido para a 

consecução do serviço contratado. 

 

2.1.3 Manter sob rigoroso sigilo, tratando como segredos comerciais e confidenciais, quaisquer 

informações, questões, dados, processos, fórmulas, códigos, entre outros, obtidos em consequência ou 

por necessidade da execução dos serviços objetos do Contrato nº_______, utilizando-os apenas para uso 
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exclusivo no desempenho de suas atividades, sob pena de rescisão por justa causa do contrato em 

questão; 
 2.1.4 Estar ciente que, de acordo com os artigos 152 e 154 do Código Penal Brasileiro, a divulgação de 

segredo da empresa é crime; 

  

 2.1.5 Observar e cumprir os termos da Política de Segurança do CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 

 

3 . DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

3.1 Não serão essas informações duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para qualquer 

outro objetivo que não seja indispensável à consecução dos serviços prestados pela [Empresa] ao CFMV, 

sem sua prévia autorização, por escrito. 

 

3.2 Serão protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizará, do mesmo cuidado e 

segurança que tem por hábito utilizar na preservação e manipulação de documentos de seu próprio interesse 

ou de igual importância. 

 

3.3 Toda Propriedade de Informação cedida pelo CFMV, bem como cópia ou similar que tenha sido feita, 

permanecerá como de sua propriedade, devendo ser devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída 

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, em havendo tal procedimento, deverá ser devidamente informado 

ao CFMV. 

 

3.4 Caso tome conhecimento do vazamento de informações, a [Empresa] comunicará o fato, imediatamente, 

ao CFMV, o qual tomará as providências cabíveis. 

 

4 . DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade de Informação, 

supracitadas, excluem as seguintes informações: 

 

4.1.1 As informações de domínio público ou que chegaram ao público por outros meios que não pela 

participação da [Empresa]; 

 

4.1.2 As informações cuja divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito, pelo CFMV; 

 

4.1.3 As informações divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, comprometendo-se, neste caso, a 

[Empresa] de comunicar ao CFMV no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do 

pedido. 

 

5 . DAS ALTERAÇÕES 

 

5.1 Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada, por escrito, pelo 

CFMV. 

 

6 . DO PRAZO 
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6.1 O prazo deste compromisso corresponderá ao período de duração do contrato decorrente dessa licitação, 

a ser firmado entre o CFMV e a [Empresa], caso esta última seja declarada vencedora adjudicatária, 

prorrogando-se, por 2 (dois) anos a contar da data de conclusão e entrega dos serviços. 

 

7 . DA RESCISÃO 

 

7.1 A extinção desse compromisso não liberará a [Empresa] das obrigações ora impostas, relativas ao uso e 

proteção da Propriedade de Informação. 

 

8 . DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

8.1 Este instrumento tem por base legal as normas que regem o sigilo, em especial a Lei n. 9.279, de 14 de 

maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e o Decreto n. 4.553, de 27 

de dezembro de 2002, que estabelece normas para a salvaguarda de documentos, materiais, áreas, 

comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa, e dá outras providências. 

 

8.2 Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o presente documento 

não será interpretado como concessão de quaisquer direitos, tácitos ou expressos, direitos de patente, direitos 

autorais, de marca registrada ou plano de negócios, sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer 

questões de que trate a Propriedade de Informação então cedida. 

 

9 . DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
9.1 Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação não ensejará quaisquer direitos de 

patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negócios, invenções, projetos, descobertas ou quaisquer 

outras questões de que trate a Propriedade de Informação, ora cedida. 

 

9.2 A existência do presente compromisso deve ser divulgada aos colaboradores diretos da [Empresa] e aos 

subcontratados que necessitem a critério da [Empresa] e sob sua exclusiva responsabilidade, utilizar da 

Propriedade de Informação para os fins do contrato decorrente dessa licitação a ser firmado entre o CFMV e 

a [Empresa], caso esta seja declarada vencedora e adjudicatária. 

 

9.3 O presente instrumento representa o completo entendimento e compromisso das partes, substituindo 

qualquer negócio, compromisso, empreendimento ou comunicação, oral ou escrita, previamente 

estabelecidos sobre o objeto deste compromisso. 

 

10 . DO FORO 

 

10.1 Fica eleito o foro da Justiça do Distrito Federal para dirimir as questões resultantes deste 

instrumento. 
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Responsável pela Elaboração do Termo de Referência  

Brasília, 4 de Agosto de 2017 

Senhor Líder,  

 

Submete-se, para aprovação, nova versão do Termo de Referência (2.0) com as 

adequações descritas na Informação TI nº 011/2017. 

 

 

 

______________________________ 

Leonardo Rossini Fernandes Silva 
Área de Gestão de Tecnologia da Informação 

Matr. CFMV nº 0603 

  

Aprovação  . 

Brasília, 4 de Agosto de 2017 

 

 

 De acordo, 

 

 

 

______________________________ 

Gustavo Roevenstrunk Nacif 
Líder da Área de Gestão da Tecnologia da Informação  

Matr. CFMV nº 0548 
 


