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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 17/2022/CFA

PROCESSO Nº 476900.000741/2022-19
Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso
incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I e § 2º
do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05. Apresento a seguir estudos preliminares
realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela
Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição de métodos,
a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.
Este documento retifica o Termo de Referência 16/2022/CFA considerando os
questionamentos efetuados por proponentes.
1. DO OBJETO
Disponibilidade de Software como Serviço - SaaS - para processamento das eleições
do Sistema CFA/CRAs, via internet; atendimento aos eleitores, aos candidatos, aos
encarregados e às comissões eleitorais regionais; e envio de comunicações às partes
interessadas a respeito do processo eleitoral. 
1.1. Do SaaS
Deverá contemplar os seguintes processos:

a) Gestão de chapas, de candidatos, das comissões eleitorais (federal e
regionais), e dos colégios eleitorais de cada uma das 27
unidades seccionais (Conselhos Regionais de Administração - CRAs);
b)Realização simultânea das eleições dos 27 CRAs e do Conselho
Federal de Administração (CFA);
c) Envio de propagandas aos eleitores; e
d)Coleta de justificativa de não participação das referidas eleições.

Deverá ser ofertado em plataforma que suporte a capacidade de execução, carga,
tratamento e operação de dados pessoais dos eleitores de cada um dos 27
CRAs; que garanta a segurança e o monitoramento dos processos eleitorais.
1.2. Do atendimento aos eleitores
Deve compreender:

a) envio de senha;
b)pesquisa de eleitor no colégio eleitoral;
c) esclarecimento de dúvidas e orientação de comunicação para com
os CRAs;
d)procedimentos diversos de operação do sistema (voto, justificativa e
obtenção de seus comprovantes, por exemplo); e
e) informações a respeito do cronograma eleitoral; dentre outros
assuntos relacionados ao processo eleitoral.
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assuntos relacionados ao processo eleitoral.
1.3. Do atendimento aos candidatos
Deve compreender:

a) preenchimento de formulários;
b)orientação de operação do sistema quanto a remessa de
propagandas e impressão de documentos;
c) esclarecimentos de dúvidas gerais; e
d) informações a respeito do cronograma eleitoral, dentre outros
assuntos relacionados ao processo eleitoral.

1.4. Do atendimento às comissões eleitorais regionais
Deve compreender orientação para operação dos painéis de:

a) análise documental de responsáveis por chapas;
b)análise documental de candidatos e de chapas; e
c) exame e julgamento de chapas.

1.5. Do atendimento aos encarregados
Deve compreender:

a) orientação sobre submissão de arquivo com colégio eleitoral; e
b)análise de relatório de erros existentes no referido arquivo, dentre
outros assuntos relacionados ao processo eleitoral.

1.6. Do atendimento à comissão eleitoral federal
Deve compreender orientação para operação dos painéis de:

a) acesso aos processos de registro de chapas;
b)exame e julgamento de recursos;
c) análise e autorização de envio propagandas;
d)acompanhamento da evolução da criação de senha pelo eleitor; e
e) da evolução da votação; dentre outros assuntos relacionados ao
processo eleitoral.

1.7. Do envio de comunicações previstas
Devem contemplar, como veículo, correio eletrônico e SMS.
O Regulamento Eleitoral do Sistema CFA/CRAs vigente, o edital de
convocação das eleições, as instruções complementares emitidas pela
CPE/CFA e os procedimentos elaborados pela equipe técnica de apoio à
CPE/CFA serão, em seu conjunto, aqui denominados, Normas Eleitorais.
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO

Id. Descrição(1)
Qtde 

mínima(2)
Qtde 

máxima(3)

Métrica
ou

unidade
Entregável

1

SaaS, conforme
requisitos e em
Fases de
realização do
contrato para
dimensionamento
dos recursos do

1 1 serviço
Parecer de
conformidade (auditoria
independente)
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SaaS, especificados
pelo CONTRATANTE.

2

Serviço de
atendimento ao
eleitor, conforme
demanda definida
em Características
mínimas para
realização do
serviço de
atendimento ao
eleitor

1 1 serviço

Relatório de operação,
com indicação das
demandas dos eleitores
e das quantidades
solucionadas

3
Serviço de
atendimento a
candidato

1 1 serviço

Relatório de operação,
com indicação das
demandas dos eleitores
e das quantidades
solucionadas

4
Serviço de envio de
mensagens
eletrônicas(4)

1 1,5 milhão envio

Relatório de mensagens
enviadas com ou
sem sucesso por
servidor de correio
eletrônico por parte da
CONTRATADA. O
serviço é executado sob
demanda para atender
às comunicações via
correio eletrônico
previstas nas normas
eleitorais vigentes. Para
fins de
controle, relatório de
envio deve ser
fornecido conforme
requerimento do
CONTRATANTE; relatório
de efetividade de
entrega, de não
entrega, por contato e
por tipo de falha de
entrega.

5 Serviço de envio de
SMS(4) 1 1,5 milhão envio

Relatório de mensagens
enviadas com ou
sem sucesso pelo
serviço de SMS por
parte da CONTRATADA.
O serviço é executado
sob demanda para
atender às
comunicações via SMS
previstas nas normas
eleitorais vigentes;
relatório de efetividade
de entrega, de
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não entrega, por
contato e por tipo de
falha de entrega.

(1) Todos os serviços deverão ser entregues conforme cronograma de
execução dos serviços definidos neste Termo de Referência.
(2) Toda ordem para realização de serviço deve respeitar a
quantidade mínima.
(3) Os fiscais deverão observar o limite máximo de quantidade de
itens de cada serviço.
(4) Estes serviços serão pagos conforme demanda, sendo seus
consumos totais limitados às respectivas quantidades descritas para
cada serviço.

2.1. Informações específicas dos serviços requeridos
Fases de realização do contrato para dimensionamento dos recurso do

SaaS
Fase Observação

Homologação de segurança do serviço Empresa de auditoria emitirá
relatório de conformidade

Teste de stress do sistema para realização
das eleições com  processamento de 200 mil
votos em até 1 hora

Empresa de auditoria emitirá
relatório de conformidade

Janela de transparência
Contratada emitirá relatório da
atividade requerida e previamente
agendada

Carga de dados eleitorais (colégio eleitoral,
registro e julgamento de chapas, cadastro e
envio de propagandas, manutenção de
senha)

 ---

Dia da eleição
Eleitor poderá gerar ou trocar
senha neste dia; empresa de
auditoria realizará monitoramento
permanente

Justificativa de voto ---
Características mínimas para realização do serviço de atendimento ao

eleitor

Período  Quantidade de
atendentes

Horário de
atendimento

20º ao 10º dia que antecede às
eleições 1 8h às 18h

9º ao 2º dia que antecede às
eleições 2 8h às 18h

No dia que antecede às eleições 3 8h às 18h

No dia da eleição 12 0h às 22h
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A realização do serviço de atendimento ao candidato ocorrerá no período de 2 a
21/11/2022, em horário comercial - das 8h às 18h e no dia 22/11/2022 - das 0h às
22h, horário de Brasília/DF.
Os serviços de envio de mensagens eletrônicas e de SMS contemplam envio de
propagandas eleitorais, senhas e comunicações entre as CPEs e os representantes
de chapas.
Redefinições destes horários de atendimento poderão ser acordadas entre as partes,
caso haja necessidades não previstas.
Os horários definidos neste Termo são baseados no horário oficial de Brasília/DF.
3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO
3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação
As eleições do Sistema CFA/CRAs ocorrem bienalmente com a finalidade de eleger os
seus representantes para os mandatos de Conselheiros Federais, de Conselheiros
Regionais e seus respectivos Suplentes.
A eleição mobilizará todos os profissionais de administração, devidamente
registrados no Sistema CFA/CRAs.
infraestrutura necessária para organizar todo o processo eleitoral deve estar
condizente com as dimensões continentais do País, pois a eleição ocorrerá
simultaneamente em todos os Estados da República Federativa do Brasil.
O planejamento se constitui em peça fundamental para dar coesão e consistência às
ações que devem ser implementadas na viabilização de todo o projeto de processo
eleitoral, que sistematicamente passa por melhorias contínuas a cada pleito.
O termo de referência concebido pelo CFA envolve um conjunto de premissas e
requisitos necessários que forneçam garantia da execução do processo eleitoral, que
se dá conforme cronograma. E confere transparência e isenção em todas as fases
do Sistema Eleitoral.
3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

Seq Objetivos Estratégicos

1 Melhorar a transparência da governança institucional. (compliance e
accountability)

2 Promover e difundir boas práticas de governança sustentável (ambiental,
social, política e econômica), junto aos stakeholders.

3.3. Estimativa da demanda
A estimativa da demanda encontra-se na tabela Serviços e suas Demandas da
Cláusula DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO.
A disponibilidade do sistema requer infraestrutura que o sustente em conformidade
com a criticidade do processo eleitoral. Estima-se o colégio eleitoral do Sistema
CFA/CRAs em 200 mil eleitores com distribuição em todo o território nacional. 
O histórico das eleições anteriores desde 2008 permite ao CFA estabelecer que os
recursos computacionais sejam alocados com capacidades distintas conforme
demandas do processo. Visando racionalizar os custos, esta característica dinâmica
do ambiente computacional impõe a necessidade de se dividir o serviço
de hospedagem em fases distintas, como se verifica no quadro acima.
Sendo de terceiros a solução mais vantajosa, recomenda-se que a CONTRATADA
proprietária daquele sistema ofereça como serviço o ambiente de hospedagem. Esta
medida mitiga dois riscos: 1) de solução de continuidade na comunicação entre
fornecedores dos serviços de oferta da aplicação web e do ambiente de hospedagem
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quanto ao tratamento de falhas de implantação e operação do serviço;
2) judicialização quanto a direitos de propriedade e autorais do sistema automatizado
e dos recursos computacionais requeridos para sua operação.
3.4. Parcelamento da Solução de TIC
Consideramos que o agrupamento da pretensão contratual é técnica e
economicamente viável sendo que sua divisão pode prejudicar o conjunto do objeto,
além de gerar outros custos relacionados à coexistência de diversos contratos,
potencializando riscos e dificuldades na gestão técnica e administrativa de uma
pluralidade de contratos autônomos.
Portanto, embora a solução seja em tese divisível, há interesse técnico-administrativo
na manutenção da sua oferta global. Ainda, consideramos que não é a simples
aplicação da regra geral que dirige o processo decisório, e sim a sua viabilidade
técnica e de negócio - de tal modo que a avaliação sob os aspectos técnico e de
negócio precedem a avaliação sob o aspecto econômico, uma vez que não se trata
de contratar serviço pelo menor preço simplesmente. Em nossa avaliação, os
aspectos técnicos e de negócio da manutenção da realização global dos serviços
garantem os benefícios da solução, sendo conveniente à Administração que assim
seja licitado.
O objeto a ser contratado, por suas especificidades, quanto a segurança, eficiência,
sigilo, partes interessadas, integração de serviços, bem como quanto aos riscos de
falhas tecnológicas, de operacionalização e gestão, torna irrazoável o seu
parcelamento.
3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados

Id Benefício

1 Comodidade para o eleitor poder participar de todo o processo eleitoral, à
distância

2 Economicidade para o eleitor exercer seu direito e obrigação de voto

3 Sustentabilidade ambiental - emissão de gás carbônico (deslocamento veicular
dos eleitores) e consumo de papel

4 Rapidez na apuração das eleições, em âmbito nacional

5 Praticidade em exercer o voto

6 Isonomia aos candidatos para divulgação de suas propostas ao colégio eleitoral

7 Eliminação da prática de boca de urna

8 Segurança, sigilo e unicidade do voto de cada eleitor

9 Existência de auditoria independente de todo o processo

10 Uniformização do processo para todos os CRAs

11 Resgate de comprovante de voto e de comprovante de justificativa facilitado

12 Comunicação direta do eleitor com o serviço de atendimento

13 Redução de custo com correspondências
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14 Aumento da representatividade dos candidatos

4. REQUISITOS BÁSICOS DA APLICAÇÃO FORNECIDA NO SAAS
4.1. Requisitos de Negócio
A CONTRATADA deve atender aos requisitos das normas eleitorais vigentes, visando
garantir os princípios que regem a Administração Pública, entre eles os da legalidade,
moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade,
proporcionalidade e segurança jurídica.
4.1.1. Casos básicos de uso:

Eleitor

Votar;
Justificar;
Emitir comprovante de voto;
Emitir comprovante de justificativa;
Solicitar senha;
Trocar senha;

Candidato

Preencher as declarações de candidato, observadas as instruções de
preenchimento;
Consultar composição de chapa por CRA, retornando nome completo, CPF
mascarado e tipo de vaga - efetivo/suplente;

Obs.: Somente candidato pode fazer esta consulta, sendo
requerida autenticação;

Manter ficha de integrante de chapa (dados, instruções de preenchimento
da ficha do "integrante", disponibilidade de versão imprimível em PDF, e
regras aplicáveis serão informados pela CPE/CFA);

Obs.: Permitir cadastro de candidato por procuração;
Impugnar pedido de registro de chapa (o candidato deve ser validado a
partir de comunicação por e-mail)

Usuário

Manter senha pessoal

Administrador do Sistema

Consultar eleições (painel de acompanhamento da evolução de votantes por
CRA - atualização a cada 15 minutos);
Consultar solicitação de senha (painel de acompanhamento da evolução de
solicitação de senha por CRA - atualização a cada 15 minutos);
Manter CRA;
Manter usuários do sistema;

Observações:
a) A quantidade de cadastros para cada perfil deve respeitar o
Regulamento Eleitoral;
b)A gestão de usuários deve respeitar boas práticas de
segurança;
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segurança;
c) Manter permissões dos usuários aos controles do sistema,
requeridos pelo processo eleitoral;

Suspender divulgação de resultado (por CRA, por candidatura), conforme
decisão judicial ou administrativa da CPE;
Emitir relação de diplomados;
Emitir relação de eleitores que votaram e que justificaram, por jurisdição
(nome e CPF);
Emitir relatório de representatividade, tanto dos votos quanto das
justificativas, em relação ao colégio (por CRA, por concorrência);

Interessado em representação de chapa

Solicitar representação de chapa;
Submeter declaração de chapa assinada e documentos requeridos;

Representante de chapa

Manter pedido de registro de chapa;
Impugnar pedido de registro de chapa;
Apresentar contrarrazões;
Recorrer da decisão de indeferimento do pedido de registro de chapa dada
pela CPE/CRA (se tiver apresentado contrarrazão);
Recorrer de decisão da CPE/CRA contra indeferimento da impugnação;
Agendar propagandas;
Inserir carta-programa;
Submeter o pedido de registro de chapa para a CPE/CRA;
Regularizar pedido de registro de chapa;
Conhecer notificação de necessidade de regularização;
Conhecer notificação de impugnação do pedido de registro da chapa;
Conhecer comunicação de decisão da CPE/CRA;
Contestar impugnação;

CPE/CRA

Examinar e julgar pedido de representação de chapa (sistema notifica
resultado da análise);
Examinar e julgar pedido de registro de chapa (intimações automáticas -
regularização ou impugnação);

Obs.: Concluído o prazo de regularização, o pedido comporá a
relação de chapas que será divulgada

Cadastrar encarregado do colégio eleitoral;
Manter representantes de chapa da sua jurisdição;
Manter encarregado do respectivo CRA;

CPE/CFA

Gerar resultado das eleições;
Julgar os recursos interpostos;
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Aprovar propagandas agendadas;
Aprovar carta-programa;
Aprovar curricula vitae dos candidatos;
Aprovar propagandas;
Manter a quantidade de vagas por tipo de concorrência (CFA, CRA) para
cada jurisdição (CRA);
Manter coordenadores das CPEs/CRA;

Coordenadores de CPE/CRA

Manter o encarregado do respectivo CRA;
Manter membros da CPE/CRA;
Manter membros da CPE/CFA;

Encarregado do colégio eleitoral

Carregar colégio eleitoral (nas fases de teste e de carga oficial) prevendo
a persistência de, pelo menos, os seguintes dados:

Nome
CPF
E-mail1
E-mail2
E-mail3
Celular1
Celular2
Celular3
CRA de origem

Gerar lista definitiva para publicação no site do CRA

Consulta Pública

Consultar composição de chapa por CRA, retornando nome completo, CPF
mascarado e tipo de vaga - efetivo/suplente

Obs.: somente para chapas deferidas em definitivo

Sistema

Criticar colégio eleitoral, durante a carga - tratamento de endereços
eletrônicos, telefones, nomes, CPF repetidos

Observações:
Identificação do eleitor de forma única. Pessoa com mesmo
CPF informada por mais de um Conselho Regional de
Administração deve ser considerado um único eleitor;
Validação de CPF, e-mail e nome do eleitor (mínimo de 3
letras), existência de pelo menos uma conta de correio ou de
pelo menos um telefone celular (com DDD e pelo menos 8
algarismos);
Dados a serem coletados: Nome, CPF, E-mail1, E-mail2, E-
mail3, Celular1, Celular2, Celular3, CRA de origem. Campos
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obrigatórios serão informados pela CPE/CFA;
Fornecimento de relatório em caso de insucesso de carga,
contendo informação inválida e sua posição, para
encarregado;

Remeter autos do processo de pedido de registro chapa da CPE/CRA e
CPE/CFA, conforme calendário eleitoral;
Receber hash MD5 do arquivo de colégio eleitoral submetido pelo
encarregado;
Confrontar hash informado com hash obtido pelo sistema;
Dispor de consulta pública para verificação de existência de pessoa no
colégio (CPF e jurisdição requeridos)
Controlar os prazos de início e de encerramento dos atos administrativos
do processo eleitoral;
Manter o fluxo do pedido de registro de chapa, conforme RE (instruções
serão dadas pela CPE/CFA);
Controlar carga do colégio eleitoral;
Manter agenda de envio de propagandas para eleitores (SMS e e-mail);
Administrar o processo eleitoral:

Aplicação de certificado da eleição;
Emissão da zerésima;
Início e encerramento das eleições;

Apurar o resultado das eleições, conforme as seguintes condições:
Em cada página deve-se apresentar o resultado de uma única
jurisdição e concorrência;
Apresentação em ordem alfabética da jurisdição e por
concorrência;
Resultado em ordem decrescente de número de votos
obtidos, seguido da ordem crescente da data de registro do
candidato mais velho de cada chapa;
Votos em branco e votos nulos ao final;
Apresentação da quantidade de votos e suas respectivas
porcentagens em relação aos votos válidos;
Apresentação do resultado, atendendo determinações de
suspensão, judicial ou da CPE/CFA, para determinada
jurisdição, concorrência ou total;

Gerar estatísticas diversas para visualização on-line (formato gráfico e
tabulado):

Totalização por CRA/cargo/chapa;
Percentual de votos registrados por CRA/cargo;

Gerar relatórios PDF:
Eleitores votantes por CRA/cargo/chapa (Nome e CPF
mascarado);
Eleitores que votaram por CRA (nome e CPF mascarado);
Eleitores que justificaram por CRA (Nome e CPF mascarado);
Resultado por CRA/cargo/chapa;

Termo de Referência 17 (1303672)         SEI 476900.000741/2022-19 / pg. 10



4.1.2. Premissas do processo eleitoral:
I - Detalhamento do processo eleitoral atual;
II - Caracterização do voto secreto como norma;
III - Caracterização de computar o voto segundo a escolha do
eleitor;
IV - Garantia do sigilo, da inviolabilidade e da unicidade do voto;

a) o eleitor só poderá votar em uma única jurisdição, ainda que
esteja registrado em mais de uma delas (conformidade com a
garantia da unicidade do voto e com a RNPF);
b)a persistência do voto do eleitor no sistema será realizado de
forma atômica, desde que efetivadas as manifestações de
vontade do eleitor para todas as candidaturas que houver na
jurisdição escolhida por ele – seja candidatura para CFA, seja para
CRA;
c) o voto será assinado digitalmente, sendo utilizado um
certificado digital único.

V - Garantia da unicidade e da inviolabilidade da justificativa;
VI - Garantia da inviolabilidade dos registros de log da solução;
VII - Garantia do cômputo de cada voto no total geral dos votos;
VIII - Criptografia de toda a comunicação entre a estação
(computador) utilizada pelo eleitor e os servidores onde o voto será
armazenado;
IX - Atendimento aos eleitores em relação a todo o processo de
votação; 
X - Conformidade com as Normas Eleitorais vigentes;
XI - Conformidade com resolução normativa vigente do CFA que
regulamenta o registro profissional de pessoas físicas (RNPF);
XII - Disponibilidade de meios para garantir a integridade, a
autenticidade e o não repúdio dos documentos publicados por seus
usuários;
XIII - Alta disponibilidade do ambiente - máximo de 0,1% de
indisponibilidade diária;
XIV - Garantia de sua auditabilidade e de todo o ambiente que o
suporta (memória RAM, discos, logs, bancos de dados, sistema de
arquivos, operações realizadas);
XV - Disponibilidade do sistema acessível via internet, da data da
convocação da eleição até o dia de encerramento para emissão do
comprovante de justificativa, utilizando a arquitetura de rede
necessária para atender às demandas previstas em calendário eleitoral;
XVI - Disponibilidade de todas as funcionalidades necessárias para
atendimento do RE e da RNPF relacionadas aos processos
administrativos, conforme calendário eleitoral e para as pessoas
interessadas;
XVII - Guarda do arquivo carregado pelo CRA para fins de auditoria;

a) Os arquivos carregados e os hashs devem ser entregues à CPE
para arquivo, após as eleições;

XVIII - Instrução de informações necessárias para preenchimento de
cadastro de usuários e fornecimento de documentos de identificação e
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de delegação, por tipo de perfil (membro CPE/CFA, membro CPE/CRA,
encarregado de dados, representante de chapa, candidato, etc);
XIX - Tráfego de senha de usuário e de eleitor de forma encriptada
entre navegador e servidor de aplicação;
XX - Assinatura de documentos gerados pelo sistema por meio de
certificado digital. Atributos e características serão definidos pela
CPE/CFA;
XXI - Assinatura digital dos logs, votos e justificativas;
XXII - Disponibilidade de certificado digital para garantia da integridade
de ações da CPE/CFA;

a) A chave privada do processo eleitoral deverá estar encriptada
por senhas secretas de um conjunto de pessoas de forma que
para decriptar, seja possível fazê-lo com um subconjunto com
pelo menos duas destas senhas.
b)Geração de credenciais pessoais de acesso (login e senha),
distintas entre si, para os membros Conselheiros da CPE/CFA
utilizarem em todo o processo eleitoral, inclusive na utilização do
processo de votação.
c) O processo de votação só será liberado quando, pelo menos,
dois membros da CPE aplicarem suas credenciais momentos
antes do horário de seu início, conforme previsto nas Normas
Eleitorais vigentes; e
d)Os votos devem ser criptografados com a chave pública do
processo eleitoral.
e) Impedimento de acesso às bases de dados que contenham as
senhas e credenciais de login até o encerramento do pleito;

XXIII - Monitoramento de “hash” do ambiente operacional do SaaS
para garantia, durante o processo eleitoral, em especial, durante as
eleições, de que nenhum arquivo de sistema ou binário de execução
seja modificado, e evidenciar suas autenticidade e inviolabilidade,
permitida a plena implantação e operação desse monitoramento por
parte da auditoria do CFA ou independente, contratada pelo CFA;
XXIV - Emissão eletrônica, para cada eleitor, de comprovante de
votação ou de justificativa, informando a data e hora (Horário de
Brasília);
XXV - Recurso de validação de comprovante de voto e de
comprovante de justificativa;
XXVI - Todo relatório emitido pelo sistema, incluídos relatório de
zerésima, relatório de apuração, comprovante de votação e
comprovante de justificativa, devem ser homologados utilizando o
verificador ITI em sua última versão. Atualmente esse serviço de
homologação está disponível no endereço https://verificador.iti.gov.br.

4.2. Requisitos de Arquitetura Tecnológica
O processo eleitoral requer tecnologia que ofereça, sob demanda, capacidade de
recursos computacionais, de acordo com as etapas de execução do cronograma
eleitoral, de modo a atender a Resolução Normativa CFA nº 613, devendo atender
aos requisitos previstos no item Fases de realização do contrato para
dimensionamento dos recurso do SaaS.
A interface de comunicação da solução com os usuários deverá dar suporte a:

I - Navegadores Internet Edge Versão 42, ou superior ou Firefox
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versão 61.0, ou superior, Chrome 65.0 ou superior; e
II - Marcador HTML a partir da versão 4.01 ou Marcador XHTML a
partir da versão 1.0. 

4.3. Requisitos de Performance
Para atendimento satisfatório do SaaS, a plataforma devem ser configurada para
suportar, no mínimo:

I - 40.000 (quarenta mil) conexões simultâneas;
II - 3.350 (três mil, trezentas e cinquenta) transações
completas por minuto; e
III - Votação de 200.000 (duzentos mil) eleitores durante o pleito.

Define-se transação completa o processo: Autenticação do Eleitor,
Realização do Voto e Emissão de comprovante de Votação.
4.4. Requisitos Legais
A CONTRATADA deve observar o cumprimento de todas as leis e normas aplicáveis
ao OBJETO, em especial atenção àquelas relacionadas ao pagamento das obrigações
empresariais, à encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como as abaixo
no que compete:
- Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;
- Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
- Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010;
- Política de Segurança da Informação do CFA;
- Instrução Normativa nº 5, de 16 de maio de 2017;
- Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019;
- Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020;
- Medida provisória 2.220-2, 24/08/2001;
- Portaria SEDGGME nº 2.154, de 23 de fevereiro de 2021.
4.5. Requisitos de segurança
O ambiente de hospedagem deverá possuir soluções de segurança para garantir a
integridade, confidencialidade e autenticidade das informações.
Os serviços realizados pela CONTRATADA devem implementar e manter mecanismos
que garantam a rastreabilidade de todas as atividades que afetam o sistema
automatizado do processo eleitoral, ou seja a aplicação, arquivos não estruturados
ou estruturados que o compõem.
A CONTRATADA deverá aplicar as boas práticas de desenvolvimento e contratação
de software seguro com destaque especial em observar as recomendações mais
recentes do Top 10 Web Application Security Risks.
A CONTRATADA deverá cumprir o atendimento pleno dos requisitos abaixo até a data
da publicação do sistema no ambiente de produção.

Requisito esperado (existência de documento, procedimento, rotina, informação
que demonstre o requisito)
Apresentação de políticas de segurança da informação para implementação do
serviço.
Documentação contendo responsabilidade e papéis com seus clientes,
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prestadores de serviços e fornecedores relacionados ao serviço.
Documentação contendo responsabilidades e papéis quanto a propriedade dos
dados, backup e recuperação, controle de acesso.
Protocolo de comunicação de responsabilidades compartilhadas.
Documentação de SLA para medidas de segurança acordadas e
responsabilidades (de clientes, prestadores de serviços e fornecedores).
Protocolo de comunicação e de conscientização de empregados e, quando
couber, de terceiros, quanto a solicitações de segurança formuladas pelos
clientes.
Protocolo de cumprimento, por parte dos funcionários, dos requisitos de
segurança acordados com os clientes.
Registro das localizações geográficas de armazenamento dos dados, inclusive
de suas alterações
Protocolo de agendamento e comunicação, com antecedência, sobre a
execução de mudanças.
Documentação de responsabilidade na gestão de incidentes.
Procedimento para a remoção e o retorno dos ativos do cliente, no
encerramento do contrato.
Procedimento de resposta a questões referentes a propriedade intelectual.
Especificação de criptografia utilizada.
Evidências de cumprimento de controles de segurança acordados.
Políticas e procedimentos para o descarte e reuso seguro de equipamentos e
mídias de armazenamento de dados.
Monitoramento e comunicação de restrições de capacidade dos recursos
existentes no serviço.
Comunicação ao cliente de informações sobre o procedimento de backup e de
restauração.
Mecanismos de proteção quanto a acessos em ambientes virtuais
compartilhados.
Implementação de segregação lógica dos dados.
Política de segurança adotada para a configuração de rede virtual.
Controles de segurança de configuração de máquinas virtuais.
Gerenciamento, pelo cliente, de direitos de acesso aos serviços e dados.
Identificação de ferramentas de gestão de identidade.
Técnicas para controle dos acessos privilegiados.
Procedimentos adotados para armazenamento e gerência dos dados de
autenticação.
Fornecimento de registro de logs de eventos.
Informação sobre sincronização de relógios dos sistemas.
Comunicação de informações sobre gestão de vulnerabilidades técnicas.

4.6. Requisito de conformidade técnica
I - A aplicação e a infraestrutura serão auditadas pelo próprio CFA
ou por empresa especializada, CONTRATADA especificamente para
essa finalidade, com o objetivo de aferir o atendimento das exigências
deste termo de referência, de seus respectivos anexos e das Normas
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Eleitorais;
II - A CONTRATADA deverá apresentar ao CFA, para fins de
auditoria, relatório detalhado da aplicação e da infraestrutura,
contemplando:

a) A infraestrutura física do ambiente provido pela CONTRATADA,
quando couber;
b)A conexão entre os equipamentos, quando couber;
c) A capacidade dos links com a Internet;
d)A aderência da arquitetura aos requisitos estabelecidos;
e) O desempenho do SaaS;
f) Teste de carga;
g)Atualizações de segurança;
h)Hardenização;
i) Licenciamentos; e
j) Integridade de banco de dados e de arquivos de log.

4.7. De qualificação técnica
A proponente deverá possuir qualificação técnica que evidencia sua capacidade de
realizar o objeto, apresentando, durante o processo de licitação:
4.7.1. Declarações de que:

Cumprirá a execução dos serviços respeitando o cronograma de execução
definido no Termo de Referência;
Atenderá aos requisitos previstos no Termo de Referência, comprovando
conformidade com tais requisitos quando solicitado pelo CONTRATANTE;
Concordará com a assinatura do Termo de Compromisso de Confidencialidade e
Manutenção de Sigilo e de que manterá assinado o Termo de Ciência por todas
as pessoas envolvidas diretamente na execução dos serviços contratados;
Concordará com os termos do Edital e seus anexos;
Oferecerá o serviço com alocação de infraestrutura no Brasil e que atenda e
garanta a todas as exigências de certificação para essa modalidade de serviços.
As exigências do serviço de hospedagem serão validadas pela empresa de
Auditoria CONTRATADA;
Fornecerá ambiente de sustentação do serviço contratado com alta
disponibilidade - máximo de 0,1% de indisponibilidade diária; e
Adotará práticas de gestão; controle; medição; qualidade dos processos
relativas a segurança da informação.

4.7.2. Atestados de capacidade técnica para:

Comprovar e demonstrar ter executado simultaneamente, pelo menos, 13
seccionais ou entidades semelhantes, de serviços de natureza similar ao objeto
desta licitação, em período de até 22 horas, por meio da internet e de
forma satisfatória;
Comprovar a quantidade esperada de eleitores, em execução de serviços de
natureza similar ao objeto desta licitação, por meio da internet, com média
mínima de 1.000 votos/hora, em processo eleitoral realizado de
forma ininterrupta;
Comprovar que forneceu aplicação web de missão crítica para a internet; e
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Comprovar que implantou sistema com banco de dados redundante.

5. GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
A contratada obriga-se a manter arquivados o código-fonte, bancos de dados,
scripts de build e de deploy e quaisquer documentações, configurações,
procedimentos e rotinas realizadas na execução do serviço durante 30 meses a
contar da data da assinatura do contrato para atendimento de demandas judicias.
O descumprimento desse requisito sujeita a CONTRATADA a responsabilização
administrativa por infração prevista no Art. 155, XII da Lei 14.133 e a ser sancionada
conforme Art. 156, IV, pela autoridade máxima da entidade (ver Art. 156, § 6º, I),
sem prejuízo de aplicação de multa, no valor de até 30% do valor do contrato.
Os valores relacionados a essa garantia devem estar inclusos na proposta de preço,
integrando o preço global da contratação.
6. PROVA DE CONCEITO
A proponente pré-habilitada no processo licitatório será submetida a prova de
conceito que será assistida por empresa de auditoria independente, em sessão
pública, na sede do CONTRATANTE - Brasília/DF, em data a ser marcada, e deverá
aferir, por meio de demonstração, o atendimento a requisitos que serão
estabelecidos oportunamente.
A proponente arcará com todos os custos necessários à execução da Prova de
Conceito.
7. RESPONSABILIDADES
7.1. Deveres e responsabilidades do CONTRATANTE

a) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do
contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;
b)Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço
ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos
no Termo de Referência;
c) Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
d)Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis, quando aplicável;
e) Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro
dos prazos preestabelecidos em contrato;
f) Monitorar prazos e qualidade da prestação
dos serviços contratados; e
g)Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
sobre os modelos de dados e as bases de dados que
foram produzidos em decorrência da relação contratual pertençam à
Administração;
h)Sustar a execução do contrato, total ou parcial, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária; e
i) Garantir à CONTRATADA o direito de propriedade intelectual sobre a
aplicação web de sistema eletrônico eleitoral.

7.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
a) Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto
ao CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do
contrato;
b)Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe
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de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução do objeto
contratual;
c) Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pelo CONTRATANTE;
d)Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato
pelo CONTRATANTE;
e) Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condições da habilitação;
f) Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade
mínima de realização dos serviços de TIC durante a execução do
contrato; e
g)Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais
sobre os modelos de dados e as bases de dados que
foram produzidos em decorrência da relação contratual pertençam à
Administração;
h)Ceder, ao CONTRATANTE, os direitos de uso da aplicação web de
sistema eletrônico eleitoral para garantir a continuidade de sua
operação em caso de falência, concordata ou de medida judicial que a
impeça de manter a relação contratual;
i) Comunicar ao CONTRATANTE todas e quaisquer ocorrências
relacionadas com a realização dos serviços;
j) Assumir todos os ônus relacionados ao pagamento das obrigações
empresariais que sustentarão a realização do serviço contratado,
inclusive de encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, de
alimentação e de deslocamento;
k) Firmar, por si e por seus funcionários, TERMO de responsabilidade e
manutenção de sigilo sobre quaisquer dados, informações, artefatos
contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que
venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos;
l) Firmar Termo de Confidencialidade com seus empregados e
prestadores de serviços, estabelecendo o compromisso de não
divulgar, por qualquer expediente, verbal ou expresso, nenhum
assunto tratado na prestação de serviços, objeto deste Termo de
Referência;
m) Credenciar, junto ao CONTRATANTE, pessoal que venha a ser
designado para prestar serviços de forma presencial, bem como o que
for autorizado a retirar e/ou entregar documentos, se necessário,
junto ao CONTRATANTE;
n)Comunicar ao CONTRATANTE, com a antecedência mínima de 1 (um)
dia, qualquer ocorrência de transferência, remanejamento ou demissão
de funcionários envolvidos diretamente na execução do CONTRATO,
providenciando a revogação de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE porventura
colocados à disposição para realização dos serviços contratados;
o)Alocar os recursos tecnológicos necessários para atender à
realização do objeto;
p)Assumir, exclusivamente, a responsabilidade legal e e ônus pelo
licenciamento de recursos de propriedade de
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terceiros, afastando qualquer interpretação de responsabilidade do
CONTRATANTE por tal uso;
q)Dispor, à empresa de auditoria independente, acesso físico ou
remoto ao ambiente operacional que suporta o serviço, no período em
que se fizer necessário. Os acessos deverão ser agendados, com a
CONTRATADA, pela empresa de auditoria independente, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas;
r) Publicar o SaaS aos usuários somente após ocorrer a sua
homologação prévia e do ambiente operacional que o sustenta por
parte da empresa de auditoria independente;
s) Comunicar formalmente tanto para o CONTRATANTE quanto a
empresa de auditoria independente a necessidade de publicação de
nova versão do SaaS;

7.3. Deveres e responsabilidades de ambas as partes
As partes  devem observar o cumprimento de todas as leis e normas
aplicáveis ao OBJETO, em especial a:
a) Lei 14.133, de 1º de abril de 2021;
b)Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
c) Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;
d)Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
e) Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010;
f) Política de Segurança da Informação do CFA;
g)Instrução Normativa nº 5, de 16 de maio de 2017;
h)Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019;
i) Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020;
j) Medida provisória 2.220-2, 24/08/2001;
k) Portaria SEDGGME nº 2.154, de 23 de fevereiro de 2021.
l) Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018;
m) Lei 14.063, 23 de setembro de 2020;
n)Decreto 10.543, 13 de novembro de 2020;
o)Instruções complementares da CPE/CFA; e
p)Procedimentos da equipe técnica da CPE/CFA.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
O objeto enquadra-se na modalidade de pregão eletrônico.
8.1. Rotinas de Execução
8.1.1. Reunião inicial 
O CONTRATANTE realizará com a CONTRATADA reunião de abertura para
alinhamento da execução do escopo do contrato, na qual serão tratados os
seguintes assuntos, dentre outros:

a) Apresentação dos prepostos e interlocutores de cada parte;
b)Forma de solicitação de execução de serviços, com definição dos
respectivos prazos, formas de entrega e processo de aceitação;
c) Indicação dos contatos das partes para comunicação referente ao
acompanhamento, controle e execução dos serviços;
d)Definição dos meios de comunicação entre as partes;
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e) Apresentação geral do processo eleitoral do CONTRATANTE à
CONTRATADA;
f) Apresentação técnica da CONTRATADA de execução dos serviços,
com descrição das ferramentas e recursos a serem utilizados;
g)Assinaturas de termos de compromisso de confidencialidade;
h)Compromisso do PREPOSTO de assinatura de termo de ciência e de
seu encaminhamento de assinatura por parte das pessoas que estarão
diretamente envolvidas na prestação dos serviços contratados
(PREPOSTO e outros funcionários diretamente envolvidos);
i) Definição das primeiras solicitações de serviços; e
j) Apresentação, à CONTRATADA, da base de conhecimento
relacionada ao serviço de atendimento aos eleitores.

Havendo necessidade de outros assuntos de comum interesse, eles poderão ser
tratados nesta reunião. Ata da reunião deverá ser circunstanciada com assinatura de
todos os participantes.
8.1.2. Reuniões técnicas
O CONTRATANTE e a CONTRATADA se reunirão quando necessário, para avaliação
técnica do andamento da execução contratual, apresentação de pontos de melhoria
e transferência de conhecimentos. Reuniões de monitoramento dos serviços ou
outras reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo CONTRATANTE sendo
obrigação da CONTRATA atender às convocações que poderão ser presenciais ou
virtuais conforme alinhamento entre as partes.

8.1.3. Encaminhamento e controle de solicitações 
O procedimento para o encaminhamento das solicitações será por meio de ordens de
serviço, assinadas pelo fiscal demandante e pelo fiscal técnico.
Na ordem de serviço deverão constar:

a) Discriminação do serviço a ser executado, conforme especificado na
Tabela Serviços e suas Demandas da Cláusula DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS DO OBJETO deste Termo de Referência;
b)Quantidade de itens a serem entregues, não podendo exceder à
quantidade total prevista no contrato;
c) Forma de entrega;
d)Prazo máximo para entrega;
e) Prazo de validação;
f) Pessoas que participarão do processo de validação;
g)Elementos ou documentos mínimos que devem confirmar a
validação;
h)Natureza da entrega, que pode ser entrega única ou parcial, quando
as quantidades forem maiores que uma unidade; e
i) Forma de entrega ou da disponibilidade do serviço.

8.1.4. Forma de execução e acompanhamento dos serviços
O procedimento para o encaminhamento das solicitações de execução dos serviços
será por meio de ORDENS DE SERVIÇO.
Encaminhadas as demandas à CONTRATADA, mediante ORDENS DE SERVIÇO, a
ciência do PREPOSTO deve ser registrada em até, no máximo, 1 (uma) hora útil, após
recebimento do documento, na forma hábil pactuada entre as partes (inclusive por
intermédio de sistema informatizado). Decorrido este prazo e não firmada a ciência
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espontânea, o CONTRATANTE considerará a ORDEM DE SERVIÇO como recebida pela
CONTRATADA.
Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá se recusar a prestar os serviços
contratados, negando o recebimento ou o atendimento à ORDEM DE SERVIÇO,
exceto nas situações previstas em LEI.
A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE quaisquer fatores
que possam afetar a execução dos serviços que comprometam os prazos, os
custos ou a qualidade a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela
ou pelo CONTRATANTE, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa
comunicação poderá, a critério do CONTRATANTE, implicar a não aceitação das
justificativas.
As execuções efetivas dos serviços de correio e de SMS deverão ser verificadas pela
CONTRATADA, registrando entregas, retornos e falhas.
A CONTRATADA deverá:

1. Fornecer, para cada envio realizado, relatório ao CONTRATANTE com os
registros citados;

2. Comunicar, no relatório ao CONTRATANTE, as medidas corretivas de falhas
provocadas pelos respectivos veículos de comunicação utilizados para envio de
informações aos eleitores; e

3. Reexecutar envios que falharam, sem custo ao CONTRATANTE, cumprindo as
demais obrigações de execução destes serviços.

A CONTRATADA deverá remeter, à empresa de auditoria, todos os relatórios e
comunicados que a CONTRATADA fornecer ao CONTRATANTE, para fins de validação
das atividades.
Para todos os serviços deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá relacionar
as pessoas e suas competências.
Para alinhamento das atividades realizadas durante a execução contratual, reuniões
pontuais podem ser realizadas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,
notadamente quando do início e do término da realização de cada um dos serviços
previstos neste Termo de Referência.
Estas reuniões serão pré-agendadas entre as partes, devendo ser necessariamente
realizadas antes do início da execução de tais serviços. Estas reuniões poderão ser
realizadas por meio de vídeo conferência, não prescindindo de ata circunstanciada
que será assinada por todos os participantes.
Todas as atas de reuniões definidas neste Termo de Referência e demais
comunicações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, além de todas as
intercorrências contratuais, positivas ou negativas, serão arquivadas em processo
próprio para fins de manutenção do histórico de gestão do CONTRATO, pelos fiscais
demandante e técnico.
8.1.5. Papéis e suas responsabilidades
FISCAIS DEMANDANTE E TÉCNICO (RESPONSABILIDADES CONJUNTAS):

a. Avaliar conformidade das entregas e qualidade da prestação dos serviços;
b. Encaminhar solicitações de ações corretivas à CONTRATADA;
c. Avaliar as orientações e documentos emitidos pela CONTRATADA e pela

empresa de auditoria;
d. Indicar sanções administrativas à autoridade superior;
e. Conferir a atualização da lista de pessoas envolvidas na realização dos serviços

e conformidade das assinaturas dos termos de compromisso e de
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confidencialidade e de ciência;
f. Expedir as ordens de serviços;
g. Emitir atestados de execução de serviços; e
h. Comunicar aceite ou recusa de serviço.

FISCAL DEMANDANTE:

a. Verificar a manutenção as condições de habilitação, incluídas as de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA;

b. Encaminhar pedidos de alteração contratual, quando cabível;
c. Comunicar à autoridade superior o curso dos serviços às partes interessadas;
d. Manter o histórico de gerenciamento do contrato; e
e. Controlar saldo de quantidade de cada serviço requerido.

CONTRATADA:

a. Cumprir fielmente as cláusulas, condições e prazos estabelecidos no Termo de
Referência, com risco de, descumprindo, sujeitar-se a sanção administrativa, a
penalidade e outras cominações legais;

b. Prestar os serviços com qualidade, eficiência, presteza, sigilo, ética,
pontualidade e demais condições definidas no Termo de Referência e conforme
o que for declarado na proposta vencedora em tudo o que exceda e não
prejudique o que for especificado naquele termo;

c. Executar as cláusulas contratuais, tanto quantitativamente quanto
qualitativamente, garantindo a conformidade dos serviços com o objeto,
prestando as informações cabíveis quando forem constatadas não
conformidades com as respectivas cláusulas;

d. Identificar e anotar em formulários apropriados as não conformidades
existentes na execução das cláusulas do Contrato, as falhas ou defeitos
ocorridos durante a prestação dos serviços, as providências e soluções
adotadas, informando por escrito aos fiscais do contrato;

e. Garantir o pleno cumprimento do Contrato, praticando as melhores técnicas
administrativas e operacionais na execução dos serviços, seguindo as
orientações fornecidas pelo CONTRATANTE;

f. Entregar relatórios e documentos requeridos no contrato e seus anexos,
identificando: os elementos comprobatórios de realização dos serviços (sua
descrição, quantidades realizadas, qualidade entregue – homologada pela
empresa de auditoria, características técnicas relevantes, desvios encontrados e
soluções aplicadas); e discriminando os nomes e as competências das pessoas
que participaram da execução de cada um destes serviços;

g. Realizar todos os testes, provas ou inspeções requeridas pelo CONTRATANTE
que possibilitem verificar a qualidade, a confiabilidade, a solidez, a garantia, a
segurança e as especificações constantes no Termo de Referência;

h. Acatar os resultados dos testes, provas ou inspeções realizadas a pedido do
CONTRATANTE, providenciando na maior brevidade os reparos, os ajustes e/ou
as substituições necessárias ao bom cumprimento deste Termo de Referência;

i. Responsabilizar-se pelo total controle e gestão de todo o ambiente operacional e
da aplicação web, coibindo tentativas de fraude e quaisquer danos ao
CONTRATANTE;

j. Responsabilizar-se pelo sigilo das informações e dos processos de negócio que
o CONTRATANTE e os CRAs fornecerem à CONTRATADA, sendo vedada a sua
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utilização para quaisquer fins diferentes do expressamente descrito no Termo
de Referência e contrato;

k. Informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando da observância da tentativa
de fraudes ou de quebra de sigilo de informações vinculadas ao objeto, por meio
de relatórios circunstanciados e homologados pela empresa de auditoria;

l. Apresentar as notas fiscais/faturas ou documentos equivalentes preenchidos
com informações identificadoras dos serviços prestados e o montante para
pagamento no prazo contratado, após aceitação dos serviços fornecidos, ao
CONTRATANTE;

m. Acatar notificação emitida pelo CONTRATANTE quanto a não atendimento de
cláusulas contratuais firmadas, quanto a providências técnicas ou
administrativas não atendidas, e quanto a responsabilidade por descumprimento
do Contrato e respectivas penalidades, resguardado seu amplo direito de
defesa;

n. Esclarecer por escrito os fatos apontados como motivadores da notificação,
suas causas, suas consequências e as implicações legais, ao fiscal demandante,
que acatará ou não as justificativas apresentadas;

o. Providenciar, no mais breve espaço de tempo, a regularização das cláusulas
contratuais não cumpridas relativas a solicitações de garantia, reparo,
assistência técnica ou reexecução, previamente notificadas.

p. Refazer os serviços, sem ônus ao CONTRATANTE, tantas vezes quantas
necessárias, sempre que se evidenciarem não atendimento, atendendo os prazo
estipulados por este;

q. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
provocados por imperícia, negligência, ineficiência ou irregularidade cometidas
por seus empregados, prepostos ou terceirizados envolvidos na execução dos
serviços, respondendo também pelo ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na
prestação dos serviços, o que não exclui nem diminui a responsabilidade pelos
danos que forem constatados, independentemente do controle e da fiscalização
efetuados;

r. Apresentar, independente de solicitação formal do CONTRATANTE, os
documentos próprios que comprovem as respectivas regularidades jurídicas,
fiscais e trabalhistas, no ato da assinatura do Contrato e sempre que requerido
pelo fiscal demandante do Contrato;

s. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação, seja
jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, que ensejaram a sua contratação,
devidamente atualizadas, durante toda a vigência do Contrato, podendo o
CONTRATANTE, sem ônus para este, reter os valores a pagar, até regularização
das condições, aplicar as sanções cabíveis;

t. Informar o responsável pela execução de cada serviço, relacionando nome,
número de telefone, celular, e-mail e outros meios de contato, mantendo cada
representante ou o preposto da CONTRATADA disponível para reunião, sempre
que o CONTRATANTE requerer, com data previamente estipulada ou realizada
imediatamente, se em caráter emergencial;

u. Prover mão-de-obra qualificada para a prestação dos serviços, conforme
determina a legislação trabalhista vigente, atendendo aos requisitos mínimos
exigidos no Termo de Referência. Identificada prestação insatisfatória de serviço
ou que prejudique o CONTRATANTE ou o CRA-RS, a documentação da
qualificação será requerida, podendo agravar possível recomendação de sanção
e aplicação de penalidade;

v. Informar por escrito ao CONTRATANTE, com antecedência de 10 (dez) dias,
qualquer mudança que ocorra com a equipe alocada, devendo todo profissional
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substituto possuir as qualificações profissionais e técnicas necessárias para dar
continuidade às atribuições do substituído;

w. Reproduzir quaisquer manuais e demais documentos técnicos e informativos
escritos que descrevam os serviços prestados e disponibilizá-los ao
CONTRATANTE;

x. Apresentar nota fiscal, licenciamento ou documento equivalente sobre todos os
produtos e serviços utilizados para a execução do objeto desse Termo de
Referência que confiram à CONTRATADA o seu direito de uso; e

y. Assumir integralmente, isentando o CONTRATANTE, todo e qualquer ônus e
responsabilidade, quer pela via administrativa ou judicial, pelas obrigações
oriundas da realização do presente objeto;

z. Assumir todo, e qualquer, ônus referente a salários, horas extras, benefícios,
adicionais, qualificações e demais encargos sociais e trabalhistas existentes e
que vierem a ser criados e exigidos por lei, relativamente aos seus empregados;

aa. Assumir exclusivamente, renunciando e eximindo expressamente qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, do CONTRATANTE por
qualquer inadimplemento às obrigações estabelecidas na alínea anterior,
desonerando totalmente a este de responsabilidade por seu pagamento;

ab. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação desta contratação, inclusive de manutenção e disponibilidade de
qualquer tipo de recurso necessário à sua execução;

ac. Devolver recursos financeiros ao CONTRATANTE, de forma proporcional aos
serviços não executados, em casos de constatação de inexecução comprovada
por documentos hábeis posteriores aos fornecidos à época da emissão do
atestado.

CONTRATANTE:

a. Fazer cumprir e cumprir fielmente as cláusulas integrantes do Termo de
Referência e do contrato;

b. Administrar, coordenar, orientar, definir e fiscalizar a execução do contrato, sob
os aspectos qualitativo e quantitativo, verificando a conformidade dos serviços
prestados com o objeto do Termo de Referência, anotando em registros
próprios as atividades que devem ser corrigidas, sanadas, respondidas,
complementadas ou refeitas;

c. Orientar a CONTRATADA, indicando: as melhores práticas a serem aplicadas
durante a realização dos serviços; a metodologia recomendável; a norma ou a
legislação técnica aplicável; as normas de conduta praticadas internamente; e
dirimindo eventuais dúvidas na prestação dos serviços, por intermédio de
parecer técnico específico expedido, garantindo o pleno cumprimento deste
contrato;

d. Zelar pelo cumprimento dos padrões definidos entre as partes, determinando o
refazimento de serviços, sem ônus à CONTRATANTE, tantas vezes quanto
necessárias, sempre que apresentarem incompatibilidade com o serviço
contratado;

e. Receber os serviços prestados pela CONTRATADA, os respectivos documentos
legais e descritivos, identificando a quantidade, a qualidade e as não
conformidades, registrando essas informações em documento apropriado, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis;

f. Fiscalizar, realizar testes, inspeções, perícias ou os meios necessários que
permitam verificar a qualidade, a confiabilidade, a garantia, a segurança e a
fidedignidade dos serviços executados com as exigências e as especificações
constantes no Termo de Referência;
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g. Efetuar o pagamento dos serviços executados, no prazo contratado, mediante
o aceite formal, de notas fiscais/faturas, desde que os serviços atendam os
requisitos do Termo de Referência, conforme atesto dos fiscais demandante e
técnico;

h. Comunicar à CONTRATADA aceite ou recusa de serviços executados, por
escrito, descrevendo os fatos que motivaram o parecer do FISCAL
DEMANDANTE e as providências a serem tomadas sem ônus para o
CONTRATANTE;

i. COMUNICAR à CONTRATADA: não atendimento de cláusulas contratuais;
providências técnicas ou administrativas não atendidas;
irregularidades constatadas na prestação dos serviços; e responsabilidade e
penalidades por descumprimento do contrato;

j. Avaliar os relatórios de entrega, total ou parcial, dos serviços prestados e,
quando houver, os relatórios técnicos que descrevam implantação,
metodologia, alterações, técnicas adotadas, adequações ou que levantem
questionamento técnico, respondendo-os com aceite ou recusa, naquilo que for
pertinente, em até 3 (dois) dias úteis;

k. Reter o pagamento do Contrato, no todo ou em parte, pelo tempo necessário
às devidas correções, caso a CONTRATADA não cumpra alguma cláusula
contratual firmada ou não atenda às solicitações de execução, garantia,
refazimento, correção, complementação ou assistência;

l. Fiscalizar os documentos que comprovem as regularidades jurídicas, fiscais e
trabalhistas da CONTRATADA e a qualificação de sua equipe técnica, solicitando
documentos hábeis quando julgar necessário;

m. Autorizar formalmente a entrada dos prestadores de serviço delegados pela
CONTRATADA, à sede do CONTRATANTE, desde que devidamente identificados,
para realização de serviços definidos no Contrato;

n. Respeitar as prestações de serviços protegidas por legislação específica de
autoria intelectual ou que sejam executadas mediante licenças de uso, séries ou
versões, utilizando-os nas condições estabelecidas em Contrato e mediante
expressa autorização do autor;

o. Garantir o direito de propriedade intelectual sobre conhecimento e uso de
documentação, configuração, procedimento de instalação, código-fonte,
estrutura de dados, ambiente operacional e sobre demais recursos colocadas
em disponibilidade pela CONTRATADA para oferta do processo automatizado do
sistema eleitoral, responsabilizando-se por manter tal conhecimento e uso
restrito exclusivamente para exercício das atividades de continuidade da
realização do objeto, nos casos de impossibilidade de sua execução por parte
da CONTRATADA;

p. Aplicar, quando couber, as penalidades regulamentares e contratuais;
q. Acolher direito de defesa sobre toda penalidade aplicada; e
r. Emitir atestado de capacidade técnica, após encerramento do contrato, em

favor da CONTRATADA, discriminando, no mínimo, o objeto, a lista de serviços e
o conjunto de requisitos de habilitação exigidos e mantidos.

8.1.6. Procedimentos de encerramento contratual
8.1.6.1. Reunião de Encerramento
Após a posse dos eleitos do Conselho Federal de Administração, o fiscal demandante
convocará, em nome da Comissão Permanente Eleitoral - CPE, a  e a empresa de
auditoria, com presença dos membros da CPE para realização de reunião de
encerramento.
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Esta reunião deverá coletar, envolvendo, especialmente serviços, fases do processo
e requisitos do objeto:

a. Pontos negativos e positivos;
b. Sugestões de melhorias; e
c. Pontos que devem ser melhorados ou alterados.

Documentos e informações finais ainda não entregues pela prestadora de serviços,
homologados pela empresa de auditoria, devem ser entregues finalmente nesta
reunião.
8.1.7. Quantidade mínima de serviços para comparação e controle
O CONTRATANTE deverá requerer, por meio de ordem de serviço, no mínimo uma
vez a execução de cada um dos serviços definidos na Tabela Serviços e suas
Demandas da Cláusula DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO deste Termo de
Referência.
O fiscal demandante deverá gerir o limite máximo de quantidade prevista para
realização de cada serviço previsto neste Termo de Referência, controlando saldo do
quantitativo disponível.
8.1.8. Mecanismos formais de comunicação
CONTRATANTE e CONTRATADA definirão na reunião inicial os mecanismos formais de
comunicação, devendo-se garantir no mínimo, como mecanismo de comunicação, a
ordem de serviço para requerimento de execução de serviço, com assinatura de,
pelo menos, do fiscal demandante.
8.1.9. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança
 A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações
contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus
meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos
serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob
pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo
CONTRATANTE a tais recursos.
O Termo de Compromisso e de Confidencialidade, contendo declaração de
manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser
assinado pelo representante legal da CONTRATADA, e Termo de Ciência, a ser
assinado por todos os seus empregados diretamente envolvidos na contratação,
encontram-se nos ANEXOS II e III.
9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
9.1. Critérios de Aceitação
Será REJEITADO, no todo ou em parte, o serviço fornecido em desacordo com as
especificações constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS. Ainda,
conforme o art. 119 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA é obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir o serviço, às suas expensas, no total ou
em parte, em que se verificarem: vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO (HOMOLOGAÇÃO) após a análise da
qualidade dos serviços, mediante aplicação dos critérios de qualidade e da verificação
dos níveis mínimos de serviço. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de não receber
o objeto cuja qualidade seja comprovadamente baixa – situação em que poderão ser
aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste TERMO DE
REFERÊNCIA e no CONTRATO, ficando garantido o seu amplo direito de defesa.
Os relatórios emitidos pela empresa de auditoria quanto à conformidade do SaaS em
relação aos requisitos definidos serão analisados pela CPE/CFA, sobre os quais
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deliberará e tratará, com a CONTRATADA executora do objeto deste termo de
referência e com a empresa de auditoria independente, visando acatar, redefinir e
estabelecer os procedimentos corretivos ou preventivos que deverão ser
executados.
No caso do relatório apresentar alguma não-conformidade em relação ao termo de
referência, a empresa CONTRATADA será notificada, com prazo máximo de 5 (cinco)
dias corridos, para sanar as não-conformidades e disponibilizar a infraestrutura e a
aplicação para outro processo de auditoria.
Caso as não-conformidades não sejam sanadas no prazo previsto ou novas não-
conformidades sejam encontradas, a CONTRATADA estará sujeita às sanções
previstas no Contrato, sem se desobrigar da necessidade de corrigir tais não-
conformidades.
9.2. Segurança da informação
A CONTRATADA executora do sistema automatizado para o processo eleitoral,
poderá firmar, a seu critério, termos de confidencialidade com a empresa de auditoria
independente, visando à garantira dos seus direitos de autoria sobre a solução
fornecida para o atendimento deste objeto, desobrigando o CFA de qualquer
responsabilidade subsidiária na hipótese da empresa de auditoria independente vir a
extrapolar suas competências previstas em contrato.
9.3. Procedimentos de Teste e Inspeção
O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e
diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas à prestação dos
serviços contratados, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-las.
O CONTRATANTE poderá requerer, a qualquer momento, documento hábil que
comprove a Alta disponibilidade do ambiente que sustenta o serviço, com máximo
de 0,1% de indisponibilidade diária.
No caso de a solução implementada pela CONTRATADA causar
instabilidade/indisponibilidade do ambiente computacional, ficando comprovada culpa,
esta poderá sofrer sanções administrativas e contratuais cabíveis, além de responder
por eventuais prejuízos decorrentes. A CONTRATADA assume todos e quaisquer
ônus financeiros referente às eventuais reclamações/processos judiciais de
fabricantes/fornecedores da solução tecnológica licenciada para a realização dos
serviços necessários à realização do objeto
O CONTRATANTE poderá requerer, a qualquer momento, documento hábil que
evidencie a prática de segurança da informação e a continuidade dos serviços
contratados.
Todos os testes e provas previstos nesse termo de referência serão acompanhados
por auditoria especializada.
9.4. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos
Os NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO (ou NÍVEIS DE SERVIÇO) definem critérios objetivos
e mensuráveis cuja finalidade é aferir e avaliar os resultados dos serviços
contratados e o desempenho da CONTRATADA, conforme apresentado mais adiante.
Neles, encontram-se definidos: a maneira pela qual os serviços serão avaliados; o
nível mínimo aceitável; e os descontos a serem aplicados na parte da fatura relativa
ao serviço com nível, quando tal serviço prestado não alcançar o nível esperado.
Os NÍVEIS DE SERVIÇOS devem ser considerados e entendidos pela CONTRATADA
como um compromisso e comprometimento de qualidade que está assumindo para a
prestação dos serviços. Portanto, no decorrer da execução contratual a
CONTRATADA deverá monitorar continuamente seus indicadores, zelando pela
qualidade dos serviços e pela efetiva entrega de resultados.
Eventualmente poderão existir impedimentos técnicos para o atendimento dos
prazos previamente estabelecidos para uma demanda ou indicador. Nesses casos, a
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CONTRATADA deverá notificar formalmente o CONTRATANTE - ficando a critério
exclusivo deste avaliar os impedimentos, assim como acatar ou rejeitar as
justificativas apresentadas.

IAE – INDICADOR DE ATRASO DE ENTREGA DE OS
Tópico Descrição

Finalidade Medir o tempo de atraso na entrega dos serviços e relatórios
constantes na Ordem de Serviço.

Meta a cumprir
IAE < = 0  | A meta definida visa garantir a entrega dos
serviços e relatórios constantes nas Ordens de Serviço dentro
do prazo previsto.

Instrumento de
medição

Controle próprio do CONTRATANTE, Ordem de Serviço (OS),
Documento de confirmação do recebimento da OS pela
CONTRATADA e Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
emitidos.

Forma de
acompanhamento

A avaliação será feita conforme linha de base do cronograma
registrada na OS.
Será subtraída a data de entrega dos serviços e relatórios
requeridos na OS (desde que o fiscal técnico reconheça aquela
data, com registro em Termo de Recebimento Provisório) pela
data de início da execução da OS.

Periodicidade Por ocasião da realização do serviço, para cada OS encerrada e
com Termo de Recebimento Definitivo emitido.

Mecanismo de
Cálculo (métrica)

IAE = TEX - TEST / TEST
Onde:
IAE - Indicador de Atraso de Entrega da OS
TEX - Tempo de Execução - corresponde ao período de
execução da OS, da sua data de início até a data de entrega
dos produtos da OS

A data de início será a da confirmação do recebimento da OS
pela CONTRATADA ou o próximo dia útil ao da emissão da OS,
caso a CONTRATADA não confirme em prazo previsto no
Termo de Referência.
A data de entrega da OS deverá ser a reconhecida pelo fiscal
técnico, conforme critérios constantes no Termo de Referência.
Para os casos em que o fiscal técnico rejeita a entrega, o prazo
de execução da OS continua a correr, findando-se apenas
quando a CONTRATADA entregar os serviços e relatórios da OS
e haja aceitação por parte do fiscal técnico.

TEST - Tempo Estimado para a execução da OS - constante na
OS, conforme estipulado no Termo de Referência.

Observações

Obs1: Serão utilizados apenas dias úteis na medição.
Obs2: Os dias com expediente parcial no CONTRATANTE serão
considerados como dias úteis no cômputo do indicador.
Obs3: Não se aplicará este indicador para as OS com execução
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interrompida ou cancelada por solicitação do CONTRATANTE.

Início de Vigência A partir da emissão da OS.

Faixas de ajuste
no pagamento e
Sanções

Para valores do indicador IAE:
De 0 a 0,10 - Pagamento integral da OS;
De 0,11 a 0,20 - Glosa de 5% sobre o valor da OS;
De 0,21 a 0,30 - Glosa de 7% sobre o valor da OS;
De 0,31 a 0,50 - Glosa de 12% sobre o valor da OS;
De 0,51 a 1,00 - Glosa de 20% sobre o valor da OS;
Acima de 1 - Será aplicada Glosa de 20% sobre o valor da OS e
multa de 10% sobre o valor do Contrato

9.5. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou
glosa no pagamento
Para fins de aplicação de sanções administrativas e retenção ou glosa no pagamento,
devem-se considerar o seguinte:

a. A vinculação aos termos contratuais;
b. A proporcionalidade das sanções previstas ao grau do prejuízo causado pelo

descumprimento das respectivas obrigações;
c. As situações em que as advertências serão aplicadas;
d. As situações em que as multas serão aplicadas, com seus percentuais

correspondentes, que obedecerão a uma escala gradual para as sanções
recorrentes;

e. As situações em que o contrato será rescindido por parte da Administração
devido ao não atendimento de termos contratuais, da recorrência de aplicação
de multas ou outros motivos;

f. As situações em que a CONTRATADA terá suspensa a participação em licitações
e impedimento para contratar com a Administração;

g. As situações em que a CONTRATADA será declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração, conforme previsto em Lei;

h. A observância às legislações que tratam da proteção de dados pessoais e
proteção do consumidor.

Definição detalhada de sanções e glosas

Id Ocorrência Glosa/Sanção

1
Não comparecer injustificadamente
à Reunião Inicial.
 

Advertência.

Em caso de reincidência, 3% sobre o
valor total do Contrato.

2

Quando convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta: não
celebrar o contrato; deixar de
entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o
certame; ensejar o retardamento da
execução de seu objeto; não manter

A CONTRATADA: ficará impedida de
licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios; e será
descredenciada no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002,
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a proposta; falhar ou fraudar na
execução do Contrato; comportar-
se de modo inidôneo; ou cometer
fraude fiscal.

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das demais cominações legais,
e multa de 10% do valor da proposta
comercial.

3 Ter praticado atos ilícitos visando
frustrar os objetivos da licitação.

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração.

4
Demonstrar não possuir idoneidade
para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos
praticados.

Suspensão temporária de 6 (seis)
meses para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo da
Rescisão Contratual.

5
Não executar total ou parcialmente
os serviços previstos no objeto da
contratação.

Suspensão temporária de 6 (seis)
meses para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo: da
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021; de multa de 20%, sobre o
valor total do Contrato, sendo mantidas
as obrigações de transferência de
conhecimento, transição e
encerramento contratuais.

6

Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços solicitados, por
até de 30 dias, sem comunicação
formal ao gestor do Contrato.

Multa de 20% sobre o valor total do
Contrato.
Em caso de reincidência, configura-se
inexecução total do Contrato por parte
da empresa, ensejando a rescisão
contratual unilateral e multa de 20%
sobre o valor total do Contrato, sendo
mantidas as obrigações de
transferência de conhecimento,
transição e encerramento contratuais.
A CONTRATADA ficará ainda impedida
de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios; e
será descredenciada no SICAF, ou nos
sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das demais cominações legais.

7

Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços solicitados, por
mais de 30 (trinta) dias, sem
comunicação formal ao gestor do
contrato.

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo de:
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021; multa de 20%, sobre o valor
total do Contrato, sendo mantidas as
obrigações de transferência de
conhecimento, transição e
encerramento contratuais.
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8

Não prestar os esclarecimentos,
imediatamente, referentes à
execução dos serviços, salvo
quando implicarem em indagações
de caráter técnico, hipótese em que
serão respondidos no prazo
máximo de 4 horas úteis.

Multa de 0,2% sobre o valor do
Contrato por dia útil de atraso em
prestar as informações por escrito, ou
por outro meio quando autorizado pelo
CONTRATANTE, até o limite de 5 dias
úteis.

Após o limite de 5 dias úteis, aplicar-se-
á multa de 2% do valor total do
Contrato.

9

Provocar intencionalmente a
indisponibilidade da prestação dos
serviços quanto aos componentes
de software (sistemas, portais,
funcionalidades, banco de dados,
programas, relatórios, consultas,
etc).

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo de:
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021; multa de 20%, sobre o valor
total do Contrato, sendo mantidas as
obrigações de transferência de
conhecimento, transição e
encerramento contratuais.

10

Permitir intencionalmente o
funcionamento dos sistemas de
modo adverso ao especificado nos
requisitos do SaaS e às cláusulas
contratuais, provocando prejuízo
aos usuários dos serviços.

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo de:
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021 e na legislação vigente que
trata da proteção de dados pessoais;
demais sanções civis; de multa de 20%,
sobre o valor total do Contrato, sendo
mantidas as obrigações de
transferência de conhecimento,
transição e encerramento contratuais.

11
Comprometer intencionalmente a
integridade, disponibilidade ou
confiabilidade e autenticidade das
bases de dados dos sistemas.

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo de:
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021 e na legislação vigente que
trata da proteção de dados pessoais;
demais sanções civis; de multa de 20%,
sobre o valor total do Contrato, sendo
mantidas as obrigações de
transferência de conhecimento,
transição e encerramento contratuais.

12
Comprometer intencionalmente o
sigilo das informações armazenadas
nos sistemas do CONTRATANTE.

A CONTRATADA será declarada
inidônea para licitar e contratar com a
Administração, sem prejuízo de:
Rescisão Contratual; demais
penalidades previstas na Lei nº 14.133,
de 2021 e na legislação vigente que
trata da proteção de dados pessoais;
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nos sistemas do CONTRATANTE.
demais sanções civis; de multa de 20%,
sobre o valor total do Contrato, sendo
mantidas as obrigações de
transferência de conhecimento,
transição e encerramento contratuais.

13
Não atender ao indicador de nível de
serviço IAE (Indicador de Atraso de
Entrega de OS)

Glosa e multa, conforme valor
verificado para o indicador IAE, de
acordo com as faixas definidas na
Tabela IAE - INDICADOR DE ATRASO DE
ENTREGA DE SERVIÇO.

14

 
Não cumprir qualquer outra
obrigação contratual não citada
nesta tabela.
 

Advertência.

Em caso de reincidência ou configurado
prejuízo aos resultados pretendidos
com a contratação, aplica-se multa de
2% do valor total do Contrato.

9.6. Do Pagamento
As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas conforme o seguinte cronograma:

Parcela Direito a emissão da nota
fiscal Valor a pagar

Primeira A partir do 30º dia da
assinatura do contrato

20% (vinte por cento) do valor total do
contrato

Segunda

A partir do dia seguinte à data
prevista para conclusão do
processo de homologação
dos pedidos de registro de
chapa pela CPE/CFA

20% (vinte por cento) do valor total do
contrato

Segunda
A partir do dia anterior da
data prevista para a realização
da votação

40% (cinquenta por cento) do valor
total do contrato

Terceira

A partir do 15º dia
subsequente ao término do
prazo para a apresentação
aos CRAs das justificativas
registradas na aplicação web

20% (tinta por cento) do valor total do
contrato, deduzidas todas as
despesas não realizadas com os
serviços de envio de mensagens
eletrônicas e de SMS

O pagamento ficará condicionado à verificação, pelos fiscais do contrato,
de entrega dos serviços previstos no calendário eleitoral até a data do
direito de emissão da nota fiscal.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente, indicados pela CONTRATADA.
A nota fiscal deverá ser enviada para o e-mail fatura@cfa.org.br.
A nota fiscal deverá informar o numero do contrato e fase correspondente.
Os pagamentos decorrentes de despesas, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos
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termos da Lei nº 14.133, de 2021.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de
2021.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância 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 o
CONTRATANTE.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à: inadimplência da CONTRATADA; e à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao SICAF.
Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do CONTRATANTE.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
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ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX) / 365, onde:
TX = Percentual da taxa anual = TR, em porcentagem, acumulada nos últimos
doze meses, contados a partir da data do inadimplemento do CONTRATANTE.

Todos os termos de recebimento definitivos devem ser precedidos dos recebimentos
dos pareceres da empresa de auditoria que confirmem a execução satisfatória dos
serviços correspondentes  As faturas/notas fiscais devem conter a discriminação de
cada um dos serviços realizados, seus valores e constarem os descontos
provenientes por glosas eventualmente aplicadas.
10. ESTIMATIVA DE CUSTO
A estimativa de preço da contratação foi realizada pela EQUIPE DE PLANEJAMENTO
DA CONTRATAÇÃO para elaboração do orçamento detalhado, composta por preços
unitários e fundamentada em PESQUISA DE PREÇOS realizada em conformidade com
os procedimentos administrativos estabelecidos na Instrução Normativa
SG/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, e suas atualizações. Os documentos
utilizados para embasar a pesquisa de preços integram o Estudo Técnico Preliminar
da Contratação - ETP 7 (doc. SEI 1233883) e o Mapa de preço (1253175), do qual
obteve-se o valor mediano de R$ 418.129,67 (quatrocentos e dezoito mil cento e
vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).
11. DA PROPOSTA
11.1. O preço global máximo admitido pelo CFA para o objeto a ser contratado
será de não poderão ser superiores.
11.2. Os preços ofertados pelas LICITANTES não poderão ser superiores ao
valor global estimado pelo CFA, sob pena de desclassificação.
11.3. A proposta deverá conter a descrição detalhada do objeto da licitação.
11.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, seja com relação a prazo e especificações dos serviços ofertados ou
sobre qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros materiais.
11.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente, devendo estar
inclusos todos os custos com materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos,
transporte, hospedagem, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições
de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos e
indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do
objeto da licitação. Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem
não prevista neste Termo de Referência. 
11.6. Os valores apresentados serão levados em consideração para efeito de
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julgamento na licitação e são de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não
cabendo o direito de pleitear depois qualquer alteração, seja para mais ou para
menos.
11.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
11.8. Será desclassificada a proposta que apresentar valores inexequíveis,
assim considerados aqueles que não tenham sua viabilidade demonstrada pelo
Licitante, observadas as seguintes condições:
11.8.1. Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro poderá solicitar à
licitante classificada em primeiro lugar que evidencie a exequibilidade de seu lance
ofertado.
11.8.2. Para comprovar a exequibilidade de sua proposta, o Licitante deverá
apresentar suas justificativas e documentos que comprovem a viabilidade e a
compatibilidade do valor ofertado com os custos e despesas necessários à integral
execução do objeto, os quais poderão ser encaminhados para análise da Área
Requisitante dos Serviços do CFA a fim de que possa emitir parecer acerca da
exequibilidade.
11.8.3. A Proposta considerada inexequível será recusada pelo Pregoeiro,
hipótese em que será convocado o próximo colocado, podendo negociar melhor
valor para fins de aceitação.
12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO
A CONTRATADA deverá cumprir integralmente a realização dos serviços previstos na
tabela "Cronograma de execução" abaixo.
Para entendimento do atendimento aos requisitos temporais (etapas) do objeto,
dividem-se a sua realização nas seguintes fases:

I - Preparação do ambiente operacional;
II - Publicação do serviço; e
III - Eleição e justificativa.

O cronograma de execução deverá atender ao calendário eleitoral, sendo destacados
na tabela abaixo os principais marcos:

Marcos principais do cronograma de execução
Fase Etapa Descrição

I

1 Assinatura do Contrato e reunião de abertura
2 Configuração (Ambiente de teste)
3 Configuração do Ambiente de Produção
4 Configuração do SaaS
5 Importação dos Dados (Simulação)
6 Testes e Homologação do Projeto
7 Simulação da eleição (em ambiente de homologação)
8 Ajustes, testes e homologação final
9 Janela de Transparência

II 10 Atos administrativos do processo eleitoral (até julgamento de pedidos de
registro de chapas pela CPE/CRA)

 
 
 
 

11 Eleição
12 Emissão de comprovantes de votantes
13 Emissão de relação de quem votou
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III
 
 
 
 
 
 

14 Justificativas
15 Emissão de comprovantes de justificativas
16 Emissão de relação de quem Justificou
17 Outros resultados Finais

18 Documentação do Projeto

Observações

1. As datas de realização dos marcos poderão sofrer alterações em comum
acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, desde que não afetem as
Normas Eleitorais vigentes;

2. As etapas da fase I podem ter suas datas finais eventualmente antecipadas,
desde que dada ciência ao CONTRATANTE e realizados os trabalhos da empresa
de auditoria independente, quanto necessários; e

3. Alteração de data das etapas das demais fases deve ser formulada formalmente
pela Comissão Permanente Eleitoral.

A adequação orçamentária e o cronograma físico-financeiro contêm a estimativa do
impacto econômico-financeiro no orçamento do órgão ou entidade, com indicação
das fontes de recurso e o cronograma de execução física e financeira, contendo o
detalhamento das etapas ou fases da realização do serviço a ser contratado, com as
principais atividades que a compõe, e a previsão de desembolso para cada uma
delas.
Esse cronograma está definido no subitem Do Pagamento, acima.
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato vigorará até 15 de maio de 2023, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de acordo com
o interesse das partes, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a
Administração, nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133, de 2021.
A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratação, acompanhada de realização de
pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade para a Administração.
14. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
14.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação
O regime da execução dos contratos é empreitada por preço global. Excetuam-se,
os serviços de envio de mensagens eletrônicas e de SMS, cuja execução será por
empreitada por preço unitário, que serão pagos na parcela final prevista em Do
pagamento.
De acordo com o Art. 4º do Decreto nº 10.024/2019, esta licitação deve ser realizada
na modalidade de Pregão, na sua forma eletrônica, com julgamento pelo critério de
julgamento pelo menor preço para a seleção da proposta mais vantajosa, utilizado
para serviços de modo geral e para contratação de serviços de informática. 
A fundamentação pauta-se na premissa que a contratação de serviços baseia-se em
padrões de desempenho e qualidade claramente definidos no Termo de Referência,
havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los. Caracterizando-se como
“serviço comum” conforme Art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010.
14.2. Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação
14.2.1. A licitante deverá declarar em sua proposta comercial:

Que cumprirá a execução dos serviços respeitando o cronograma de execução
definido no Termo de Referência;
Que atenderá aos requisitos previstos no Termo de Referência, comprovando
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conformidade com tais requisitos quando solicitado pelo CONTRATANTE;
Que concorda com a assinatura do Termo de Compromisso de
Confidencialidade e Manutenção de Sigilo e de que manterá assinado o Termo de
Ciência por todas as pessoas envolvidas diretamente na execução dos serviços
contratados;
Que concorda com os termos do Edital e seus anexos;
Que oferecerá o serviço com alocação de infraestrutura no Brasil e que atenda
e garanta a todas as exigências de certificação para essa modalidade de
serviços. As exigências do serviço de hospedagem serão validadas pela
empresa de Auditoria CONTRATADA.

14.2.2. A licitante deverá ainda apresentar:

Registro da empresa e do responsável técnico junto ao CRA - Conselho Regional
de Administração, conforme prevê a Resolução Normativa CFA nº 514/2017;
Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, nos termos do artigo 67 da Lei nº 14.133/2021, que
registrem, no mínimo, as exigências abaixo:

1. Comprove e demonstre a execução simultânea em, pelo menos, 13
seccionais ou entidades semelhantes, de serviços de natureza similar ao
objeto desta licitação, em período de até 22 horas, por meio da internet e
de forma satisfatória;

2. Comprove a quantidade esperada de eleitores, em execução de serviços
de natureza similar ao objeto desta licitação, por meio da internet, com
média mínima de 1.000 votos/hora, em processo eleitoral realizado de
forma ininterrupta;

3. Comprove que forneceu aplicação web de missão crítica para a internet;
4. Comprove que implantou sistema com banco de dados redundante;
5. Comprove gerenciar o fluxo do processo de registro de chapas.

Declaração de que fornecerá ambiente de sustentação do serviço contratado
com alta disponibilidade - máximo de 0,1% de indisponibilidade diária; e
Declaração de que adotará práticas de gestão; controle; medição; qualidade dos
processos relativas a segurança da informação.

14.2.3. Dos Requerimentos dos Atestados
I - Do Atestado 1
As eleições realizadas pelo Sistema CFA/CRAs, ainda que executadas por meio de
solução terceirizada e CONTRATADA pelo CFA, são eleições distintas, cujos
interessados são 27 CRAs e o CFA, das quais elegem-se Conselheiros Regionais,
no âmbito de cada um destes CRAs, e Conselheiros Federais, no âmbito do CFA.
A administração do processo eleitoral é centralizada no CFA, por força de
Resolução Normativa, visando, dentre outros objetivos, a economicidade do
processo que, de outra forma, seria realizado por cada um dos CRAs, onerando
substancial e desnecessariamente o Sistema.
Sendo processos eleitorais distintos, cada CRA possui independência de
operacionalização da análise cadastral de chapas, candidatos e responsáveis por
chapa, bem como da constituição de seu colégio eleitoral.
Sendo centralizadas no CFA e realizadas simultaneamente, requer-se garantia de
que a CONTRATADA tenha a capacidade de atender às demandas processuais
eleitorais, discriminadas no objeto, de todos os 27 CRAs e do CFA, de forma
concorrente.
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Portanto, atendendo a acórdãos do TCU, solicita-se a exigência mínima de
atendimento de 50% da necessidade de realização do objeto quanto às eleições,
ou seja de execução simultânea de 13 eleições.
O período requerido de execução das eleições refere-se ao definido pelas
Normas Eleitorais. A não aceitação de períodos maiores decorre do fato
elementar de que a disponibilidade de solução para realização em tempo maior
reduziria a exigência de recursos computacionais que a CONTRATADA deveria
dispor e ser capaz de manter para sua consecução. Portanto, favoreceria
licitante com experiência inferior de execução de processo mais crítico.
A soma de atestados, neste caso, prejudica a aferição da capacidade de a
licitante oferecer o serviço com a criticidade da concorrência de recursos
computacionais de cada uma das eleições. Portanto, inaceitável.
II - Atestado 2
Considerando a capacidade mínima de execução amplamente proposta por
acórdãos do TCU, de 50% do escopo, a média de votos requerida de 1.000
votos/hora está em consonância com esta razão. De fato, a quantidade
requerida apresenta-se bastante inferior ao recomendado por aquele Tribunal,
vez que a soma dos colégios eleitorais dos 27 CRAs totalizam mais de 150.000
eleitores, com suas eleições realizadas de forma concorrente em 22 horas
ininterruptas, tendo como média esperada a quantidade superior a 6.800
votos/hora.
Esta métrica permite avaliar a capacidade de a empresa projetar ambiente
computacional com recursos suficientes para execução das eleições sem que se
verifiquem gargalos ou eventuais indisponibilidades do serviço como um todo, o
que concorreria, caso ocorressem, em queixas e suspeitas desnecessárias em
relação ao processo como um todo.
A soma de atestados, neste caso, prejudica a aferição da capacidade de a
licitante oferecer o serviço com a criticidade de concorrência de recursos
computacionais de cada uma das eleições. Portanto, inaceitável.
III - Atestado 3
Os 27 CRAs e o CFA são administrados pelos seus respectivos colegiados, que
por sua vez elegem suas presidências e direções. O insucesso da realização das
eleições do Sistema CFA/CRAs tem como consequência o risco de aqueles
Conselhos ficarem destituídos de representantes legais e institucionais,
comprometendo que tais entidades cumpram seu papel delegado pelo Governo
Federal. Assim sendo, tais eleições são processos de missão crítica, portanto
devem exigir ambiente de TI que possua recursos redundantes, seguros e
íntegros para garantir sua eficácia.
Assim sendo, nada mais razoável do que requerer a capacidade do licitante com
comprovação de fornecimento de aplicação web de missão crítica para a internet.
Não se aplica a possibilidade de soma de atestados para este quesito.
IV - Atestado 4
Este atestado reflete o mesmo nível de capacidade da licitante apresentado na
justificativa de requerimento do atestado 3.
Tendo em vista que os dados operados, tratados e gerados no processo eleitoral
são essencialmente armazenados em bancos de dados e para se garantir que
tais dados mantenham-se altamente disponíveis durante a execução de todo o
processo eleitoral, o requerimento de atestado demonstra a capacidade de a
licitante projetar e dispor de sistema com bancos de dados redundantes,
garantindo a continuidade daquele processo no caso de haver falha, corrupção
ou indisponibilidade de um dos bancos de dados.
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Não se aplica a possibilidade de soma de atestados para este quesito.
V - Atestado 5
Este atestado deve demonstrar a execução das atividades previstas na Instrução
Complementar 1, conforme anexo, pelas partes envolvidas (representante de
chapa, candidato, CPE/CRA e CPE/CFA), de forma eletrônica, via internet. De
forma semelhante, o atestado pode apresentar a capacidade técnica por meio de
fornecimento de aplicação que faça gestão de fluxo de processos.
Informações gerais sobre os atestados
Os atestados servem como indicadores de qualidade a partir dos quais as
empresas licitantes poderão definir seus custos de operação, concorrendo com
propostas justas e exequíveis.
A licitante pode apresentar um atestado para cada uma das capacidades
requeridas, sendo permitida a soma destes atestados para comprovar a
completude da condição técnica de ela oferecer o objeto requerido com as
características definidas ao longo do Termo de Referência.
Os atestados de capacidade técnica devem ser emitidos em nome da proponente
e seu CNPJ, em papel timbrado do emitente e com assinatura e identificação do
emissor e telefone/e-mail para contato.
A licitante poderá apresentar em um único atestado de capacidade técnica todas
as comprovações requeridas, desde que discriminadas apropriadamente.
Observações:

Voto, para fins de atestado de capacidade técnica, deverá ser entendido,
nos serviços de natureza similar, a um evento cuja execução tenha sido
realizada por uma pessoa física, de forma manual por meio de página web
(formulário) específica, disponível no serviço. Tal evento deverá ser único
para cada pessoa que o tenha realizado, sendo vedado que seja repetido
ou alterado posteriormente, pela mesma pessoa ou por outrem.
Eleitor, para fins de atestado de capacidade técnica, deverá ser entendido,
nos serviços de natureza similar, a uma pessoa física que tenha realizado a
execução do evento de caráter único.

14.2.4. Prova de conceito
A proponente pré-habilitada será submetida a prova de conceito que será assistida
pela empresa de auditoria independente, em sessão pública, na sede do
CONTRATANTE, em data a ser marcada, e deverá aferir, por meio de demonstração,
o atendimento a todos os requisitos elencados no Anexo I.
O cumprimento dos requisitos será avaliado pela empresa de auditoria e por
representantes do CFA.
A empresa de auditoria emitirá parecer conclusivo, após o término da prova de
conceito, no qual manifestará sobre o atendimento do conjunto de requisitos
relacionados no Anexo I, e será encaminhada ao Pregoeiro que procederá às
medidas cabíveis para continuidade do certame.
A licitante arcará com todos os custos necessários à execução da Prova de Conceito.
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
15.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
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15.1.2. Seguro-garantia;
15.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
15.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração.
15.3. Será concedido prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de
homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da
garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista no item 1.2 (Seguro-
garantia).
15.4. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas,
os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as
seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:
15.4.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à
vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;
15.4.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver
pago o prêmio nas datas convencionadas.
15.5. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de
bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data
de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e
coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto,
ressalvado o disposto no § 2º do art 96 da Lei nº 14.133/2021.
15.6. A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
15.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel
execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
 
16. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA
APROVAÇÃO
Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou
Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela
autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente.

 Nome Cargo

Integrante Demandante Adm. Juliana dos Reis
Cardoso

Coordenadora da
CEPE

Integrante Técnico Marcos Antonio Susin Analista de Banco de
Dados

Integrante Administrativo Adm. Isaias Alves dos
Santos Coordenador da CAA

Autoridade máxima da área
de TIC

José Carlos de Araújo
Ferreira Coordenador da CIN
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Documento assinado eletronicamente por Admª. Juliana dos Reis Cardoso,
Coordenador(a) de Estudos e Projetos Estratégicos, em 29/04/2022, às
15:04, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Susin, Analista
de Banco de Dados, em 29/04/2022, às 15:04, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Adm. Isaias Alves dos Santos,
Coordenador(a) de Recursos Humanos e Apoio Administrativo, em
29/04/2022, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por José Carlos de Araújo Ferreira,
Coordenador(a) de Informática, em 29/04/2022, às 15:15, conforme
horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1303672 e o código CRC
3DF8D04D.

ANEXO I 
PROVA DE CONCEITO

1. OBJETIVO
A prova de conceito visa a verificar se a licitante classificada demonstra sua
capacidade de atendimento aos requisitos exigidos no Termo de Referência, devendo
comprovar um conjunto de capacidades que serão descritas no roteiro abaixo.
O não comparecimento da licitante na data e horário agendado pelo pregoeiro implica
a desqualificação para a continuidade no certame.
2. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DA PROVA
2.1. DISPONIBILIDADE
I - A solução deve dispor de, pelo menos, dois servidores web respondendo pelo
mesmo IP válido e público ou pela mesma URL.
2.2. SEGURANÇA
2.2.1. Certificado

I - No início da sessão da prova de conceito, um par de chaves
assimétricas - uma pública e uma privada - deverá ser gerado para uso
pela aplicação submetida à prova. A chave privada deverá ser
encriptada por uma senha secreta digitada pela auditoria. Em todos os
locais que se façam necessários o seu uso, deverá ser requisitada a
digitação desta senha, de forma a garantir a integridade dos votos
registrados no sistema;
II - A solução  deverá utilizar certificado de servidor (SSL) para
criptografia da conexão com o servidor;

2.2.2. Integridade
I - Ao executar o login, a senha do eleitor não deve trafegar em
texto claro entre o cliente e o servidor, independente do uso de
criptografia no canal de acesso (SSL);
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II - A escolha do eleitor (voto) não deve trafegar em texto claro
entre o cliente e o servidor, independente do uso de criptografia no
canal de acesso (SSL). Esse voto deve ser encriptado com a chave
pública criada no início da sessão da prova de conceito e assinado
digitalmente com cada chave privada única de cada eleitor, no cliente,
garantindo assim, o sigilo desse voto; e
III - Os registros de log armazenados no sistema devem estar
protegidos por mecanismos criptográficos que permitam verificar se
algum deles foi alterado, removido ou inserido por outra via que não
seja a do próprio sistema sob prova.

2.3. DESEMPENHO
I - Geração de um colégio eleitoral com dados fictícios de, no
mínimo, 100.000 (cem mil eleitores). Deverão existir, no mínimo, duas
chapas concorrentes em cada unidade da federação;
II - Simulação de uma eleição completa com o colégio eleitoral
acima descrito em até 2 (duas) horas ininterruptas;
III - A simulação deverá:

a) Gerar votos para cada um dos eleitores;
b)Realizar cada transação (votação) de forma completa,
incluindo: Identificação do Eleitor, Realização da Votação e
Emissão de comprovante eleitoral. Registro de todas as
operações da transação (votação) deverá ser mantido para
verificação da sua completude;
c) Apresentar, dentre os votos gerados, votos válidos, brancos e
nulos para todas as chapas;
d)Realizar os votos por meio do protocolo HTTPS, sendo
franqueada a possibilidade de a licitante apresentar essa
execução por meio de páginas web.
e) Encriptar e assinar digitalmente os votos, no cliente, de forma a
inibir tentativas de alteração de seu conteúdo, garantindo assim
os seus sigilo e integridade.

Observação: verificada a inserção de votos por outros meios implicará a
desclassificação sumária da proponente.
2.4. FUNCIONALIDADE

I - Simulação de transações completas, por meio de navegador;
II - Execução de alterações, inserções e remoções em registros de
log a fim de o sistema acusar a ocorrência dessas operações;
III - Execução de alterações, inserções e remoções em registros de
voto a fim de o sistema acusar a ocorrência dessas operações durante
a apuração.

2.5. DA AFERIÇÃO
I - Para fins de aferição, segue roteiro básico a ser cumprido.
II - A licitante receberá do CFA, antes de iniciar a prova, o resultado
esperado para confronto com o resultado obtido ao término da prova;

a) Logo em seguida, deverão ser cumpridos os seguintes passos:
b)Verificação de atendimento ao requisito do item 2.1
c) Verificação de atendimento e execução das ações previstas no
item 2.2.1
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d)Emissão de relatório de zerésima, mostrando que a base de
dados não possui nenhum voto registrado antes do início da
simulação da eleição, assinado digitalmente, conforme as normas
vigentes da ICP-Brasil;
e) Execução das ações previstas no item 2.3, observados os
requisitos do item 2.2.2
f) Execução da apuração da simulação com uso da chave privada
criada no item 2.2.1 e observada a requisição obrigatória da
senha gerada pela auditoria. Esta será a única forma aceitável
para a apresentação do resultado apurado. A possibilidade de a
empresa de auditoria obter o resultado da eleição por outro meio,
como pesquisa no banco de dados, sem o conhecimento da
chave privada, implicará a desclassificação sumária da
proponente;
g)Emissão de relatório de resultado de encerramento eleitoral,
visando evidenciar que a base de dados possui todos os votos
registrados, no final da simulação da eleição, assinado
digitalmente, conforme as normas vigentes da ICP-Brasil;
h)Comparação do resultado da simulação com o fornecido à
licitante;
i) Execução das ações previstas no item 2.4.

Todos os relatórios deverão ser homologados utilizando o verificador ITI em sua
última versão. Atualmente esse serviço está disponível no
endereço https://verificador.iti.gov.br.
2.6. OBSERVAÇÕES

I - Havendo discrepância entre os relatórios apresentados e os
resultados esperados ou se encontrada alguma não conformidade em
relação qualquer um dos requisitos exigidos acima, a licitante terá a
proposta desclassificada;
II - Todos os programas necessários para a prova de conceito
serão de responsabilidade da licitante, não cabendo ao CFA o
fornecimento de nenhum programa;
III - Caberá ao CFA fornecer o local físico, acesso a internet e
energia elétrica para a prova de conceito, exceto os equipamentos;
IV - O CFA notificará em tempo hábil o Pregoeiro, para que notifique
o operador da Contratada para Auditoria que acompanhará o roteiro
da prova de conceito;
V - Esta etapa é uma sessão pública e dar-se-á mediante o
cumprimento dos demais itens deste termo de referência; e
VI - Se não aprovado, o pregoeiro dará continuidade ao certame
licitatório convocando os demais licitantes, por ordem de classificação
final da etapa de lances, com o objetivo de cumprir os requisitos do
termo de referência; e
VII - Todos os requisitos de segurança e de disponibilidade exigidos
na prova de conceito devem ser contemplados na solução a ser
provida no ambiente de produção da contratada.

A licitante deverá informar ao CFA, com dois dias de antecedência, as condições
necessárias para liberação de serviços de rede requeridas para a execução da prova
de conceito.

ANEXO II
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE E MANUTENÇÃO DE
SIGILO

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediado em SAUS QUADRA 1 BLOCO L
ED. CFA, BRASÍLIA/DF, CNPJ n.° 34.061.135/00001-89, doravante denominado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada em
<ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado
CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA terá acesso a: informações restritas do
CONTRATANTE; informações pessoais controladas pelos CONSELHOS REGIONAIS DE
ADMINISTRAÇÃO; informações pessoais controladas por responsáveis por chapas; e
a informações pessoais controladas por candidatos; todos doravante
CONTROLADORES;
CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de tratamento destas
informações restritas e controladas, bem como definir as regras para o seu uso e
proteção;
Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE
SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as
seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O objeto deste TERMO estabelece condições específicas para regulamentar as
obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao
tratamento de informações restritas e controladas, disponibilizadas pelos
CONTROLADORES, por força dos procedimentos necessários para a execução do
objeto do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes.
Cláusula Segunda - DAS INFORMAÇÕES RESTRITAS E CONTROLADAS
Serão consideradas informações restritas todas as informações do CONTRATANTE e
que se relacionam aos processos de negócio, relativas ao processo eleitoral do
Sistema CFA/CRAs.
Serão consideradas informações controladas todas as informações pessoais de
quaisquer pessoas físicas que estejam relacionadas ao processo eleitoral do Sistema
CFA/CRAs.
O TERMO abrangerá estas informações e toda informação que a CONTRATADA
venha a ter acesso, conhecimento ou que lhe venha a ser confiada durante e em
razão da execução do CONTRATO PRINCIPAL, tais como: informação escrita,
impressa, verbal, em linguagem computacional em qualquer nível, de qualquer outro
modo apresentada, tangível ou intangível, informações sobre as atividades do
CONTRATANTE ou quaisquer informações relacionadas e resultantes ou não do
CONTRATO PRINCIPAL, todas doravante denominadas INFORMAÇÕES.
Cláusula Terceira - DOS LIMITES DA RESTRIÇÃO
As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:
I - sejam comprovadamente de domínio público no momento do tratamento, exceto
se tal fato decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;
II - tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao
presente TERMO;
III - sejam tratadas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do
Governo, somente até a extensão de tais ordens. Para tanto, as partes devem
cumprir medida de proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a referida
ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil
para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.
CLÁUSULA Quarta - DAS OBRIGAÇÕES
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A CONTRATADA determinará a observância deste TERMO a todos os seus
empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam direta ou
indiretamente envolvidos com a execução do contrato.
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se compromete a:
I - não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, as INFORMAÇÕES, mantendo-as em
sigilo, exceto para o cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL;
II - A CONTRATADA se compromete a não permitir que qualquer empregado - em
qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional - preposto ou terceiro
envolvido, direta ou indiretamente, na execução do CONTRATO PRINCIPAL, sob
quaisquer alegações, faça uso das INFORMAÇÕES; e
III - A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia de
INFORMAÇÃO sem o consentimento expresso e prévio do CONTRATANTE.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao
CONTRATANTE qualquer violação das regras de sigilo, ora estabelecidas, que tenha
ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem
como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço, doravante
OPERADORES.
Parágrafo Terceiro -  A CONTRATADA assume total responsabilidade pela violação
das regras de sigilo estabelecidas neste TERMO, sujeitando-se às sanções
administrativas e civis, além das cominações legais.
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve tomar as medidas cabíveis para garantir
o sigilo das INFORMAÇÕES por parte dos OPERADORES que estejam diretamente
envolvidos no cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL, devendo notificá-los da
assinatura de TERMO DE CIÊNCIA deste documento.
Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve tomar as medidas cabíveis para garantir
que o tratamento das INFORMAÇÕES seja limitado exclusivamente à execução do
CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro,
acima, também se obriga a:
I - Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou
dispor das INFORMAÇÕES, em qualquer território, para nenhuma finalidade que não
seja exclusivamente a relacionada ao contrato;
II - Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, a
divulgação ou a utilização das INFORMAÇÕES pelos OPERADORES, arcando com
todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais
e outras despesas derivadas;
III - Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer
divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por
determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão
competente; e
IV - Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às
INFORMAÇÕES.
CLÁUSULA Quinta - DO RETORNO DAS INFORMAÇÕES
A CONTRATADA devolverá imediatamente ao CONTRATANTE, ao término do
Contrato, todas as INFORMAÇÕES, inclusive registro de documentos de qualquer
natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse,
bem como dos OPERADORES, assumindo o compromisso de não utilizar nenhuma
delas, conforme o presente TERMO.
CLÁUSULA Sexta - DA VIGÊNCIA
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O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor
desde a data de sua assinatura até expirar a restrição de cada INFORMAÇÃO a que a
CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.
Parágrafo Único - As INFORMAÇÕES mantém sua classificação como RESTRITA,
enquanto não se evidenciarem os limites da restrição definidos neste TERMO.
Cláusula Sétima - DAS PENALIDADES
A quebra do sigilo de INFORMAÇÃO, devidamente comprovada, possibilitará a
imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e
legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do
CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e
danos sofridos por quaisquer dos CONTROLADORES, inclusive as de ordem moral,
bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em
regular processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis, conforme art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA Oitava - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO
PRINCIPAL.
Parágrafo Primeiro - Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto
neste instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou
constatando-se casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de
acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade
e da moralidade.
Parágrafo Segundo - O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso
de dúvida e, salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições
constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao
sigilo de informações, tal como aqui definidas.
Parágrafo Terceiro  - Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA
manifesta sua concordância no sentido de que:
I - A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo,
auditar e monitorar as atividades da CONTRATADA;
II - A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitada formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO
PRINCIPAL.
III - A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das
condições estabelecidas neste instrumento, não constituirá renovação ou renúncia,
nem afetará os direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;
IV - Todas as condições e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e
regulamentação brasileiras pertinentes;
V - O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante aditivo firmado pelas
partes;
VI - Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas
para a CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as
obrigações pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus
efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;
VII - O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma
das informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este
TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos,
recebendo também a mesma proteção descrita para as informações iniciais
disponibilizadas, sendo necessário a formalização de termo aditivo ao CONTRATO
PRINCIPAL;
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VIII - Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das
Partes, ou suas filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra
Parte, nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos neste TERMO, assim como as dúvidas
surgidas em decorrência da sua execução, serão resolvidos pelo CFA.
Cláusula Nona - DO FORO
O CONTRATANTE elege o foro de Brasília/DF, onde está localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estarem de acordo, as partes, por meio de seus representantes legais, firmam o
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE.

ANEXO III
TERMO DE CIÊNCIA 

Por este instrumento, os abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecimento do
inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo.
 
 
 
 
 

Referência: Processo nº 476900.000741/2022-19 SEI nº 1303672
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