
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO - ETP-TIC Nº 7/2022/CFA

PROCESSO Nº 476900.000741/2022-19
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 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 e a contratação do serviço promoverá a
representatividade do eleitorado, considerada a grande dispersão dos registrados no
território nacional.
A contratação atenderá aos requisitos do Regimento Eleitoral vigente e, 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.
A contratação do serviço sob o regime de execução indireta é fundamental para se
garantir a isenção do processo eleitoral, especialmente, para se garantir o exercício
do voto, com respeito ao seu sigilo.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
Esta contratação está alinhada diretamente com o objetivo “Definir mecanismos de
mitigação de riscos na execução estratégica”, componente da perspectiva
Governança Institucional do Planejamento Estratégico do CFA, para o quadriênio
2019-2022.
A dotação orçamentária para sua execução foi aprovada em dezembro de 2021 e
está contemplada na conta contábil 6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 .
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1. De negócio
O Regulamento eleitoral prevê a prestação de serviço de sistema eleitoral eletrônico,
via internet, e de suporte para execução de: cadastramento de chapas, recepção de
colégio eleitoral, divulgação da eleição, transmissão de propagandas eleitorais via SMS
e correio eletrônico, consulta ao colégio eleitoral, despacho de informativos, processo
de avaliação de chapas e candidatos, eleição e justificativa, conforme ocorreu nas
eleições realizadas desde 2008.
3.2. Tecnológicas
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
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. 

3.3.  De Performance
Para atendimento satisfatório do SaaS, a plataforma devem ser configurada para
suportar, no mínimo:
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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.

3.4. 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,
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.
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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.

3.5. De conformidade técnica
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 Eleitorais;
A CONTRATADA deverá apresentar ao CFA, para fins de auditoria, relatório detalhado
da aplicação e da infraestrutura, contemplando:

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

3.6. De pessoal
O processo eleitoral requer o atendimento aos eleitores em cronograma definido,
devendo oferecer nas datas próximas à eleição capacidade de atendimento ampliada.
3.7. De qualificação técnica
A proponente deverá possuir qualificação técnica que evidencia sua capacidade de
realizar o objeto, apresentando, durante o processo de licitação:
3.7.1. 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;
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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.

3.7.2. 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
Comprovar que implantou sistema com banco de dados redundante.

3.8. 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 nº 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. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
O objeto refere-se a 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. 
A solução deverá atender ao regulamento eleitoral, as instruções complementares da
CPE/CFA e procedimentos formulados pela equipe de apoio à CPE/CFA, devendo ser
constituída por oferta de SaaS, serviços de atendimento a eleitor e candidato e
serviço de mensageria (e-mail e SMS).
4.1. 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
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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

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.
Havendo demandas emergenciais, a CONTRATADA deverá disponibilizar ao
CONTRATANTE, sem ônus adicional, PLANTÃO DE ATENDIMENTO disponível 24 horas
por dia, preferencialmente via telefone, cabendo ÀQUELA prover os canais de acesso
adequados de modo a atendê-las.
Os horários definidos neste Termo são baseados no horário oficial de Brasília/DF.
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
5.1. Serviços

Id. Descrição(1) Código
CATMAT/CATSER

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

SaaS, especificados
pelo CONTRATANTE.

 1 1 serviço
Parecer de

conformidade (auditoria
independente)

 

Serviço de
atendimento ao

eleitor, conforme
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2

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
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.

O CFA realiza processo licitatório para esse objeto desde 2008, sendo pioneiro em
sua execução no contexto de conselhos de fiscalização e diversas outras entidades
congêneres.
A definição das quantidades é decorrência da análise histórica dessa contração,
sendo melhorada periodicamente, mediante reuniões técnicas realizadas entre as
equipes constituídas para planejamento e contratação do objeto.
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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A análise comparativa de soluções, nos termos do inc. II do art. 11 da IN-
01/2019/SGD, visa a elencar as alternativas de atendimento à demanda,
considerando, além do aspecto econômico, os aspectos qualitativos em termos de
benefícios para o alcance dos objetivos da contratação.
A solução pretendida divide-se em cinco serviços básicos:

a) Aplicação web de sistema eletrônico eleitoral;
b)Ambiente de hospedagem;
c) Serviços de atendimento ao candidato e ao eleitor, podendo
requerer suporte por pessoa física;
d)Envio de mensagens por correio eletrônico; e
e) Envio de SMS.

As avaliações que se seguem serão feitas para cada um destes serviços básicos.
6.1. Disponibilidade de solução similar em outro órgão ou entidade
da Administração Pública;
6.1.1. Da aplicação web de sistema eletrônico eleitoral
Não foi encontrada solução similar em órgão ou entidade da Administração Pública
que atendam os requisitos que a Resolução Normativa CFA nº 567, de 13 de junho
de 2019 exige.
6.1.2. Do ambiente de hospedagem
O SERPRO é órgão do governo que oferece serviço em nuvem para entidades
públicas federais. Identifica-se como candidato ao serviço de hospedagem requerido
um conjunto de serviços daquele órgão denominado Serpro Cloud. Condições de
oferta e combinação de serviços de infraestrutura e de segurança devem ser
avaliados com representante do órgão para verificação do alinhamento com o objeto
pretendido e levantamento de custo para análise do benefício que pode ser
alcançado.
6.1.3. Dos serviços de atendimento ao candidato e ao eleitor,
podendo requerer suporte por pessoa física
Não foi encontrado serviço similar em órgão ou entidade da Administração Pública.
6.1.4. Do envio de mensagens por correio eletrônico
Serviço de redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação para o
governo está em estudo por Projeto de Decreto Legislativo PDL 97/19 que tramita na
Câmara dos Deputados.
Até o momento, não foi encontrado serviço similar em órgão ou entidade da
Administração Pública.
Em que pese a possibilidade deste serviço vir a ser fornecido por órgãos ou
entidades da administração pública federal, entendemos que para o objeto pretendido
o serviço extrapola o alcance do PDL 97/19, uma vez que os destinatários das
mensagens naquele objeto serem pessoas físicas que não representam vínculo com
a administração pública federal.
6.1.5. Do envio de SMS
Serviço de redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação para o
governo está em estudo por Projeto de Decreto Legislativo PDL 97/19 que tramita na
Câmara dos Deputados.
Até o momento, não foi encontrado serviço similar em órgão ou entidade da
Administração Pública.
Em que pese a possibilidade deste serviço vir a ser fornecido por órgãos ou
entidades da administração pública federal, entendemos que para o objeto pretendido
o serviço extrapola o alcance do PDL 97/19, uma vez que os destinatários das
mensagens naquele objeto serem pessoas físicas que não representam vínculo com
a administração pública federal.
6.2. Alternativas do mercado
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6.2.1. Da aplicação web de sistema eletrônico eleitoral
Conhecem-se fornecedores de solução de mercado para participação em pregão
eletrônico para o objeto pretendido. Pesquisa de preços será efetuada para
estimativa do custo em função da especificidade do objeto.
6.2.2. Do ambiente de hospedagem
Diversos fornecedores podem apresentar propostas comerciais para a oferta de
ambiente de hospedagem, inclusive com recursos computacionais distintos, de
acordo com cada fase de realização do processo eleitoral. Deve-se elaborar pesquisa
de preços para avaliação da viabilidade econômica do processo.
6.2.3. Do atendimento via chat - demandas que requeiram pessoa
física para este atendimento
Diversos fornecedores podem apresentar propostas comerciais para a oferta de
alocação de pessoal para atendimento via chat, de acordo com cada fase de
realização do processo eleitoral. Deve-se elaborar pesquisa de preços para avaliação
da viabilidade econômica do processo.
6.2.4. Do envio de mensagens por correio eletrônico
Diversos fornecedores podem apresentar propostas comerciais para a oferta do
serviço de correio eletrônico. Duas condições necessárias para a efetividade deste
serviço: 1) o DNS do CONTRATANTE esteja configurado prévia e apropriadamente
para autorização de envio de mensagens; 2) a empresa fornecedora do sistema
automatizado do processo eleitoral requeira níveis de serviço que garantam que as
mensagens sejam encaminhadas em tempo satisfatório.
6.2.5. Do envio de SMS
Diversos fornecedores podem apresentar propostas comerciais para a oferta do
serviço de envio de SMS. Deve-se elaborar pesquisa de preços para avaliação da
viabilidade econômica do processo.
6.3. Existência de software público brasileiro
6.3.1. Da aplicação web de sistema eletrônico eleitoral
SAELE - Sistema aberto de eleições eletrônicas que visa agilizar e melhorar o
processo eleitoral em universidades. 
Sistema voltado para atender o processo eleitoral de universidades, trata-se de uma
versão alpha não atendendo aos requisitos que a Resolução Normativa CFA nº 567,
de 13 de junho de 2019 exige.
6.3.2. Do ambiente de hospedagem
Não se aplica
6.3.3. Serviços de atendimento ao candidato e ao eleitor, podendo
requerer suporte por pessoa física
Não se aplica
6.3.4. Do envio de mensagens por correio eletrônico
Não identificamos solução que atenda ao serviço.
6.3.5. Do Envio de SMS
  Não identificamos solução que atenda ao serviço.
6.4. Políticas, modelos e os padrões de governo
As políticas, os modelos e os padrões de governo, a exemplo dos Padrões de
Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePing, Modelo de Acessibilidade em
Governo Eletrônico - eMag, Padrões Web em Governo Eletrônico - ePwg,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e Modelo de Requisitos para
Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil,
quando aplicáveis, devem ser considerados.
6.5. Necessidades de adequação do ambiente do órgão
A contratação pretendida no estudo técnico e neste planejamento da
contratação prevê que a prestação dos serviços seja realizada externamente ao
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ambiente do CFA, não sendo  necessário realizar nenhuma adequação física do
ambiente.
Contudo, para fins de realização do procedimento de auditoria independente, na sede
do CFA, basta que haja disponibilidade de sala com energia elétrica e internet.
6.6. Os diferentes modelos de prestação do serviço
6.6.1. Execução do serviço por quadro próprio da Autarquia
A necessidade deste estudo se enquadra na definição de atividades auxiliares,
instrumentais ou acessórias, nem atividades que sejam consideradas estratégicas
para o órgão, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de
conhecimentos e tecnologias e não estão relacionadas ao poder de polícia, de
regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Também, em
harmonia com determinadas diretrizes, dentre elas o aumento da eficiência, eficácia e
efetividade do gasto público e da ação administrativa e a orientação para resultado, e
ao fato de que a solução pretendida se encontra disponível no mercado para
contratação, cumpre-nos o papel de analisar tais alternativas em detrimento da
adoção da estratégia de execução direta.
Ademais, considerando o fato de que a necessidade em particular envolve controle
de processo e acesso a informação sobre os quais os membros do sistema
CFA/CRAs possuem interesse direto e pessoal no seu resultado, a lisura do resultado
pretendido com a realização da necessidade será garantida ao transferir a
responsabilidade por sua execução a terceiro contratado.
6.6.2. Contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas
Seja a contratação destes serviços em modelo de dedicação exclusiva de mão de
obra ou baseada em métrica mensurável, tal contratação não se aplica a necessidade
em virtude de não haver previsão de entrega de sistema na realização do contrato. O
sistema que se pretende utilizar apenas será suporte como serviço para consecução
da necessidade que é a realização da eleição do CRA-RS.
Além do mais, tal contratação atenderia à entrega única e exclusivamente do item um
da tabela Serviços constante no item ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A
CONTRATAÇÃO.
6.6.3. Contratação do software como serviço
Nesta seção, denominaremos a aplicação web de sistema eletrônico eleitoral descrita
em ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO  como aplicação
web.
A modalidade Software como Serviço transfere para a CONTRATADA a
responsabilidade pela contratação de licença e instalação de quaisquer software
básico, de segurança, de gestão, utilitário, acessório, de banco de dados, de
armazenamento, de cópia e de qualquer outra natureza e de quaisquer
equipamentos e recursos de infraestrutura necessários para a oferta do serviço
contratado. Passam a ser responsabilidade integral da CONTRATADA as garantias da
disponibilidade da solução e da atualização contínua do sistema, de
forma transparente para todos os usuários.
Esta forma de contratação resolve o fornecimento do serviço
pretendido, ressalvada apenas a execução do serviço de atendimento pessoal. Este
serviço será tratado apropriadamente em item abaixo.
Observe-se que que o Guia Boas práticas, vedações e orientações para
contratação de software e de serviços de desenvolvimento e manutenção
de sistemas (Fábrica de Software) - Versão 5 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
(doc. SEI 0470153), lido em 10/3/2020 - recomenda a contratação a obrigação da
equipe de planejamento em se analisar, ante o desenvolvimento do software, a
viabilidade de soluções em modelos como SaaS (Software as a Service), aluguel ou
subscrição, e ainda licenças de uso.
No caso concreto, a contratação de desenvolvimento de software já foi preterida.
Como melhor alternativa para a necessidade apontamos o software como serviço. 
A aplicação web que se pretende contratar deverá ser existente no mercado (do tipo
prateleira), cabendo à Contratada as parametrizações e configurações necessárias,
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considerando as especificidades dos requisitos definidos pelo CONTRATANTE.
6.6.3.1. Da oferta do ambiente de hospedagem como suporte à
aplicação web
O serviço de operação do ambiente de hospedagem (infraestrutura) deverá ser
capaz de projetar, planejar, implementar, administrar, operar e restabelecer serviços
em nuvem computacional para atender à disponibilidade da aplicação web, cobrindo
assim à demanda dos serviços de ambiente de hospedagem definidos
em ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
6.6.3.2. Da oferta dos serviços de atendimento ao candidato e ao
eleitor, podendo requerer suporte por pessoa física
A prática atual do mercado para este serviço é a sua oferta de forma integrada pela
própria empresa que oferece a aplicação web. Durante o processo de configuração
da aplicação, todo o processo de negócio relativo à realização da eleição, tais como o
regulamento eleitoral, o fluxo de documentos e de dados relacionados aos
candidatos e representantes de chapas, as regras estabelecidas para definição do
colégio eleitoral e as datas que marcam as diversas fases do processo eleitoral, serão
repassas para aquela empresa, dotando-a com o conhecimento que a capacitará
também para a elaboração do script de resolução de problemas pelo chat
automatizado. Visando atender aos princípio da eficácia e da racionalização,
consideramos que o proponente possuirá as condições suficientes para instruir
pessoal do seu quadro ou contratar pontualmente pessoal para suprir à demanda de
atendimento pessoal ao eleitoral. 
6.6.4. Da oferta do serviço de envio de mensagens eletrônicas e envio
de SMS
Para garantir a lisura e a integridade do processo eleitoral, o CFA concebeu a
necessidade de contratação de empresa especializada para oferecer e manter o
sistema eleitoral automatizado em ambiente segregado de qualquer acesso direto aos
dados dos eleitores e dos candidatos por agentes administrativos, bem como os
interessados na eleição, sejam conselheiros, candidatos e eleitores. Para tornar
transparente a execução de todo o processo, terceiro confiável é contratado como
empresa de auditoria.
Diante deste contexto, é premissa do processo que o controle e a operação dos
dados submetidos ao sistema sejam de responsabilidade da empresa que oferecerá a
aplicação web.
Tendo em vista que o regulamento eleitoral prevê a comunicação de propagandas,
senhas iniciais e outras instruções a partir da base de dados de eleitores e
candidatos que a aplicação web mantém, e considerando os requisitos de segurança
para o tráfego dos dados do eleitor (vide Atendimento a requisitos gerais), a
gestão e o controle de tais dados, especialmente, na execução de serviços de envio
de mensagens eletrônicas e de SMS, devem ser concentradas para a fornecedora da
aplicação web.
Deve-se prever no termo de referência níveis de serviço que discriminem
apropriadamente as formas de requerimento da execução desses serviços, por parte
da CPE e o controle da qualidade da sua execução.
6.7. Ampliação ou substituição da solução implantada.
Não se aplica
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A despesa estimada para a contratação é de R$ 418.129,67 (quatrocentos e dezoito
mil cento e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), valor este captado do
bancodeprecos.com.br e calculado o valor mediano de três licitações, cujo objeto é o
mesmo deste ETP.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA
CONTRATAÇÃO
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,
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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.
9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
A contratação do serviço e sua realização requer contratação de serviço
especializado de auditoria independente por dois motivos principais:
a) O CONTRATANTE não dispõe de pessoal técnico qualificado para execução das
atividades de análise do ambiente de hospedagem, da conformidade do SaaS com as
boas práticas de segurança da informação e do monitoramento da integridade da
solução durante todo o tempo de sua disponibilidade, em suas diversas fases de
operação;
b) Necessidade de conferir transparência e isenção ao processo eleitoral de qualquer
agente vinculado ou que tenha relação com as partes nele interessadas.
A estruturação do ETP evidencia essa dependência.
10. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
DA CONTRATAÇÃO
Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIÁVEL a contratação da solução
demandada.
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de
2019, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue assinado,
conforme o § 2º do art. 11 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, pelos Integrantes
Requisitante, Técnico e Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação,
designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação
(Portaria CFA nº 17, de 18/02/2022) (SEI nº 1231476), e pela autoridade máxima da
área de TIC.
 

Integrante Requisitante: Adm. Juliana dos Reis Cardoso
Integrante Administrativo: Adm. Isaias Alves dos Santos

Integrante Técnico: Marcos Antônio Susin
Responsável pela Coordenação de TIC: José Carlos de Araújo Ferreira

Documento assinado eletronicamente por Admª. Juliana dos Reis Cardoso,
Coordenador(a) de Estudos e Projetos Estratégicos, em 01/04/2022, às
15:05, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Susin, Analista
de Banco de Dados, em 01/04/2022, às 15:07, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por José Carlos de Araújo Ferreira,
Coordenador(a) de Informática, em 01/04/2022, às 15:07, conforme
horário oficial de Brasília.
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Documento assinado eletronicamente por Adm. Isaias Alves dos Santos,
Coordenador(a) de Recursos Humanos e Apoio Administrativo, em
01/04/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1233883 e o código CRC
61A67AF7.

Referência: Processo nº 476900.000741/2022-19 SEI nº 1233883
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