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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

TERMO DE REFERÊNCIA

o Presente Termo de Referência contempla'.a aquisição no Sistema de Informação e Comunicação do
CAU- SICCAU, do módulo de Sistema de Informação Geográfica- SIG, base Geográfica de eixos
urbanos, manutenção e serviços de instalação e treinamento, composto dos lotes a seguir descritos:

LOTE 1

1.1.00 MÓDULO DE GEOPROCESSAMENTO:

1.1.1.Aquisição de 01 (uma) licença de software servidorWeb de dados geográficos, com
as seguintes características:

1.1.1.1. Análise espacial avançada: Inclui modelagem e analises espaciais avançadas
como modelagem de terreno, corte e preenchimento e análise de mudanças.

1.1.1.2. Edição espacial via WEB: Permite a criação de ferramentas e tarefas de edição
como a adição, remoção e modificação de feições como pontos, linhas e polígonos
via aplicação WEB.

1.1.1.3. Ferramentas para aplicações móveis: Possibilita a configuração de aplicações
móveis para a realização de consulta dinâmica e atualização de dados remotamente.
Forneça também ferramentas para o gerenciamento e implantação de aplicações
customizadas para dispositivos móveis, incluindo um "Software Developer Kit" (SDK).
Que as aplicações móveis possam ser implantadas em dispositivos com Windows CE
ou Windows Mobile com .Net Compact Framework, Windows XP ou Vista em
computadores com .NET Framework 2.0. Deverá possibilitar também aplicativos para
Sistemas Operacionais Android, Windows Phone 7.5 e lOS 5 Apple.

1.1.1.4. Templates de aplicação Web (Map Viewer) - Fornece modelos para a
elaboração de aplicações GIS para Web, assim como a configuração de diferentes
tarefas como busca, localizadores, edição, entre outras.

1.1.1.5. Cache de mapa - Para melhora de desempenho do sistema, o sistema deve
permitir a configuração de cache de mapas em servidor, aumentando assim o
desempenho do sistema.

1.1.1.6. Geoprocessamento na Web - Com esta ferramenta é possível compartilhar
modelos de geoprocessamento definidos a partir de uma ferramenta visual para
configuração de processos. Este recurso permite a distribuição de operações GIS,
possibilitando ao usuário o fornecimento de parâmetros para a execução dos
processos.

1.1.1.7. Visualização de mapas 20 e 3D- A ferramenta GIS deve permitir a publicação
de serviços de mapas em 20 e 3D (Globe Services), a partir de documentos de
mapas.

1.1.1.8. Outros Serviços GIS-Web: Além dos serviços de Geoprocessamento e
visualização de mapas 20 e 3D, a ferramenta GEO deve suportar outros serviços
GIS-WEB como Imagens, localizadores, KML, WMS, WCS, WFS, WFS-T e acesso
via REST e SOAP. f



1.1.1.9. Controle centralizado do GIS - A ferramenta GIS deve permitir centraíiZar-éf)-
administração do GIS, reduzindo os custos de distribuição de funcionalidades GIS
por toda a empresa, simplificando as tarefas administrativas e facilitando a integração
com outros sistemas de TI gerenciada também de maneira centralizada, taís como
bancos de dados corporativos. Além disso, deve permitir também o acesso
multiusuário para operações de edição na base de dados espaciais. Por meio de
versionamento, o usuário pode extrair partes da base de dados para editar em um
ambiente desconectado, sem ínterromper o fluxo de acesso dos demais usuários que
estão acessando a base. Quando este usuário encaminhar as alterações de volta a
base de dados, a lógica de consistência se encarregará de verificar e validar a
integridade dos dados espaciais que estão sendo ingressados.

1.1.1.10. Recursos Multi-Plataforma - A estrutura de desenvoMmento deve ser suportada
em .NET e Java, e pod~rá ser usado em diferente Web Servers (IIS, SunOne,
Apache, Websphere,"etc.), e em plataformas operacionais Windows e Unix (incluindo
Linux). A lEmamenta GIS poderá ser configurada nos sistemas operacionais:
Windows Server (2000, 2003, 2008), Sun Solaris e Linux.

1.1.1.11. Segurança da informação - A ferramenta GIS deverá permitir a configuração em
ambientes de alta segurança e disponibilidade.

1.1.1.11.1. Segurança em nível de Rede: A ferramenta GIS deve suportar
configurações de redes seguras. É possível, por exemplo, instalá-lo atrás de um
Firewall, estabelecendo assim, uma primeira linha de defesa que irá restringir o
acesso aos componentes. A comunicação entre os componentes da ferramenta
GIS pode acontecer por meio de protocolos de segurança (IPsec) e ainda
suportam criptografia (SSL).

1.1.1.11.2. Segurança em nível de Sistema Operacional e Banco de Dados: A
ferramenta GIS deve suportar configuração de segurança de acesso usando
recursos de autenticação nativa do sistema operacional, integrados com a
autenticação feita pelo banco de dados.

1.1.1.12. Extensões: A ferramenta deve permitir a adição de recursos que ampliam a
capacidade do sistema, permitindo a criação de aplicações Web com características
sofisticadas de geoprocessamento. As extensões suportadas pela ferramenta GIS
devem ser: Ferramentas de interoperabilidade, publicação de serviços de dados
raters, Análise de redes (Rotas, melhor caminho, serviços de áreas), 3D,
Esquemáticos, Geostatística e Análise EpaciaJ.

1.1.1.13. Devera ser entregue um template configurado com as seguintes funcionalidades:
1.1.1.13.1. Personalização de todos os layouts contendo cabeçalho a ser informado

bem como logotipo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo: A aplicação
devera possuir um layout funcional das demais informações da CAU, com as
logomarcas, estilo de cores e informações institucionais.

1.1.1.13.2. Tela inicial para login: a solução deve permitir que o usuário acesse a
aplicação utilizando nome de usuário e senha.

1.1.1.13.3. Tela de apresentação da solução: deverão estar disponível ao usuário as
informações sobre o desenvolvimento da aplicação web, assim como os
contatos dos responsáveis pelo controle do sistema web.

1.1.1.13.4. Impressão e mapas: A aplicação deverá fornecer ao usuário um menu
com possibilidade de impressão de mapas, com título editável, legenda
editável, inserção de setas indicando o norte, quadrículas latllong e UTM,
escalas gráfica e numérica, com possibilidade de definição das escalas pelo
usuário, possibilitando a impressão de mapas e tabelas e gráficos direta ou em
formato PDF e definição de formato e tamanho de papel;

1.1.1.13.5. Mapa temático: Após a realização de uma consulta por atributos, deverá
ser possível a partir de menus e submenus interativos, a possibilidade de
integração de dados temáticos conforme interesse do usuário.

1.1.1.13.6. Exportação dos dados no formato shape: A aplicação deverá fomecer ao
usuário a possibilidade de exportar os. dados previamente selecionados para
uso local no formato Shape f



1.1 .1.13.7. Busca Espacial: Deve permitir ao usuário realizar a seleção de feições"v
através do fornecimento de critérios de filtros baseados nas informações
espaciais de um tema. Através da ferramenta de busca espacial o usuário deve
ter a possibifidade de definir uma série de parâmetros de busca:

• Definir o método de seleção (Criar nova seleção; Adicionar à seleção
atual; Remover da seleção atual; Consultar a partir da seleção atual) .

• Definir a camada de interesse.
• Definir critérios de busca através de formas geométricas (Ponto,

Po/ilinha, Retângulo ou Polígono).

1.1.1.13.8. Busca por Atributos: Deve permitir ao usuano realizar a seleção de
feições atrayés dó fornecimento de critérios de filtros baseados nas
inforrrl'ações alfanuméricas de um tema. Através da ferramenta de busca por
atributo o usuário devera ter a possibilidade de definir uma série de parâmetros
de busca:

• Definir o método de seleção (Criar nova seleção; Adicionar à seleção
atual; Remover da seleção atual; Consultar a partir da seleção atual).

• Definir a camada de interesse.

• Definir critérios de busca (Combinação de campos, operadores e
valores).

• Recuperar valores distintos de um campo para facilitar a montagem dos
critérios de busca.

• Fornecer expressão SOL com critérios de busca.

• Salvar em arquivo texto os critérios de busca utilizados na expressão
SOL.

• Carregar a partir de arquivo texto os critérios de busca utilizados na
expressão SOL.

, • Verificar a sintaxe da expressão SOL com os critérios de busca antes de
executá-Ia.

• Definir cor de exibição para as feições selecionadas.

• Salvar arquivo texto, contendo resultado da busca com as feições
selecionadas.

• Carregar arquivo texto contendo um conjunto de feições selecionadas
através de uma busca anterior.

• Definir a exibição ou não de janela de informação, contendo os atributos
alfanuméricos da feição resultante da busca.

1.1.1.13.9. Ferramenta de Roteirização: Essa ferramenta deve oferecer capacidade
de criar rotas, definindo o melhor caminho para se chegar ao local determinado.
Assim como definir a existência de barreiras com objetivo de se localizar outros
caminhos de acesso.

1.1.2.Aquisição de 2 (duas) licenças concorrentes de softwares desktop para a edição de
feições e outras funções conforme descrito a seguir

1.1.2.1. Armazenamento, gerenciamento e acesso a dados:
1.1.2.1.1. Permite desfazer. ou .refazer. mudanças realizadas na base de dados,

monitorar o crescimento de sua base e avaliar as possibilidades de melhorias
da mesma.

1.1.2.1.2. Criação de "geodatabase", base de dados multi-usuários, sobre
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados corporativos (Oracle, SOL
Server, DB2, Informix e PostgreeSOL). f



1.1.2.1.3. Permite que múltiplos usuários modifiquem simultaneamente o mesmo lT~
dado sem que um interfira nos dados do outro, sem que os dados fiquem
indisponíveis ou que sejam criadas múltiplas cópias de seus dados (edição
multiusuário e versionamento).

1.1.2.1.4. Ferramenta para conversão de CAO para geodatabase automatiza
. procedimentos de conversão, incluindo a importação de anotação CAO e fusão

de nomes, tipos e atributos idênticos nas feições.
1.1.2.1.5. Permite criar geodatabases por conversão de outros formatos, incluindo

CAO ou pela importação de esquemas pré-definidos em ferramentas CASE.
1.1.2.1.6. Que permita a criação e armazenamento de mosaicos de imagens no

geodatabase.
1.1.2.1.7. Que permita a criação e gerencia de dados raster num geodatabase

multiusuário.
1.1.2.1.8. Os campos de atributos das feições devem permitem anexar arquivos det

diversos formatos (jpg, pdf, doe, xis).
1.1.2.1.9. Armazenar representações múltiplas de feições GIS num banco de

dados geográfICO para uso em vários produtos de mapeamento.
1.1.2.1.10. Suporte a leitura e escrita direta em Oracle Spatial GeoRaster e

geodatabase raster para personal geodatabase (access), file geodatabase e
geodatabase multiusuário (Oracle, SQL Serve r, PostgreSQL, OB2 e Informix).

1.1.2.2. Análises espaciais e temporais
1.1.2.2.1. Construir modelos de geoprocessamento para descobrir relações,

analisar e integrar dados espaciais.
1.1.2.2.2. LoCalizar eventos sobre uma feição com base em uma referência linear e

analisar estes eventos com relação a outras feições espaciais.
1.1.2.2.3. Efetuar manipulação avançada de feições e processamentos.
1.1.2.2.4. Criação e gestão de dados com base no tempo, permitindo análises

temporais, com visualização e animação dos conjuntos de dados espaciais.
1.1.2.2.5. Armazenar resumos de histórico dos seus dados em diferentes

visualizações de camadas de mapas que representem cenários de suposição
sem afetar as camadas sobre as quais eles são construídos.

1.1.2.2.6. I Interpretação e processamento de imagens com novas ferramentas de
POI, a exemplo de split raster e pirâmide e estatística recursiva.

L1.2.2.7. Uso de novos iteradores para Modelagem de processos através do
Model builder (ex. Colled Values, Get Field Value).

1.1.2.2.8. Análises usando lógica Fuzzy (Fuzzy Over1ay e Fuzzy Reclassify).
1.1.2.2.9. Análises espaciais baseadas em rede, tais como roteamento individual,

roteamento de frota, direções de viagem e localização de unidade mais próxima
com opção de configuração de condições da rede, incluindo restrições de
sentido da via, limites de velocidade e volume de tráfego.

1.1.2.3. Relacionamento entre feições
1.1.2.3.1. Apresentar modelos de conedividade para redes lineares com

geométricas.
1.1.2.3.2. O relacionamento entre as feições permite alterar a posição ou atributo

de um ponto de interesse e todos os que se relacionam com ele são
atualizados automaticamente.

1.1.2.3.3. Preservar a integridade dos dados e mantêm a qualidade da informação
ao localizar e corrigir erros automaticamente de acordo com regras e
comportamentos pré-definidos em seu banco de dados para atender as regras
de negócio.

1.1.2.3.4. Configuração e manutenção de relacionamentos espaciais entre feições
utilizando-se regras topológicas e processos de validação.

1.1.2.4. Manipulação dos dados

1.1.2.4.1. Manipulação avançada dos dados geográficos, visando à automatização
dos fluxos de trabalho de edições com ferramentas de edição avançadas.

1.1.2.4.2. Criar regras que dinamicamente manipulem a geometria e a simbologia
de uma feição (regras de representação). f



1.1.2.4.3. Realiza novos efeitos geométricos sobre ponto, linha e polígono.
1.1.2.4.4. Rotinas de gerenciamento de dados podem ser executadas também a

partir de scripts e modelos, permitindo ao usuário automatizar processos de
criação e manutenção de seus dados.

1.1.2.4.5. Definição de processos de controle de qualidade.
1.1.2.4.6. Cria e edita camada do tipo anotação associada à feição num

geodatabase.
1.1.2.4.7. Método compacto de cache facilitando a criação e gestão de grandes

mapas.
1.1.2.5. Representação

1.1.2.5.1. Elaborar mapas cartográficos usando sofisticadas técnicas de
acabamento, incluindo regras para posicionamento automático e resolução de
conflitos gráficos e~ os elementos de mapa ~inhas, polígonos, pontos e
textos),. .'

1.1.2.5.2. "Aplicação de textos e etiquetas para mapas de alta qualidade, como
"atlas".

1.1.2.5.3, Permite generalização dos dados, para apresentação em escalas
reduzidas.

1.1.2.5.4. Usar marcador de edição para editar características de um símbolo
ponto.

1.1.2.5.5. Edita representação completa ou parte de uma ou mais representações.
1.1.2.5.6. Acrescentar, apagar ou mover vértices de símbolos.
1.1.2.5.7. Modifica efeito geométrico de símbolo: largura da linha, tamanho do

traço.
1.1.2.5.8. Redimensiona símbolo pelo redimensionamento de sua caixa

delimitadora.
1.1.2.5.9. Redimensiona uma feição e seus efeitos geométricos simultaneamente

utilizando proporção.
1.1.3.Aquisição de 1 (uma) licença do software de análise de redes conforme descrito a

seguir:
1.1.3.1. Definir rotas - Compreende as rotas existentes e auxilia na criação de rotas

optimizàdas.
1.1.3.2. Incluir condicionantes das rotas - Permite incluir janelas de tempo, quebras de

rendimento dos condutores, especificidades de cada condutor, relacionar a
capacidade de transporte da frota com a quantidade a transportar.

1.1.3.3. Áreas de serviço - Definir polígonos complexos, com as áreas de atuação.
1.1.3.4. Procurar os pontos mais próximos - Inclui elementos ativos e móveis nas rotas e

permite respostas céleres em caso de emergência.
1.1.3.5. Realizar matrizes de custo (origem-destino) - Permite realizar matrizes do tempo

de viagem e maximizar o número de entregas, minimizando as distâncias entre eles.
1.1.3.6. Obter direções - Mapas expansíveis e com capacidade de geração automática.
1.1.3.7. Modelar a rede, de forma dinâmica, realística e atendendo às características da

rede - Permite definir vários atributos, como a distância, tempo ou visibilidade, de
acordo com as necessidades de cada organização.

1.1.3.8. Utilizar redes multimodais - Inclui um modelo avançado de conectividade, que
pode representar cenários complexos, como as redes de transporte multimodal.

1.1.4.Serviço de Instalação dos Softwares

. '1.1.4.1. Devem ser inclusas no fornecimento, sem qualquer tipo de custo adicional ao
proposto:

1.1.4.1.1. Licenças perpétuas dos programas fornecidos
1.1.4.1.2. Suporte técnico, manutenção e garantia de atualização da versão do

programa pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. f



1.1.4.1.3. O meio físico (mídia) no qual será(ão) fomecido(s) o(s) programa(s) deve
ser garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 90 (noventa)
dias, contados da data da sua efetiva entrega.

1.1.4.1.4. O licitante deverá garantir que o fabricante dará garantia e atualização
do objeto adquirido pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

1.1.4.1.5. O licitante deverá garantir que o fabricante fornecerá atualizações
(upgrades) para novas versões disponibilizadas durante o período de garantia.

1.1.4.1.6. O licitante deverá garantir canal de acesso através de número de
telefone e/ou internet, para abertura de chamados técnicos objetivando a
resolução de problemas e dúvidas quanto ao funcionamento do objeto
fornecido.

1.1.4.1.7. Os custos referentes ao deslocamento, hospedagem e alimentação dos
técnicos da licitante .. contratada, para prestação de serviços previstos no
prese~te Tefmode Referência, serão encargos exclusivos da contratada.

1.1.4.2. A Iicita~te contratada deverá efetuar a instalação e configuração do objeto
fornecido, a qual realizará num equipamento compatível com o processamento de
informações e de propriedade do CAUIBR e/ou no Data Center indicado.

1.1.4.3. Estarão inclusos no objeto, os serviços de suporte à instalação, implantação e
treinamento no local de instalação de no mínimo (on site), a realizar-se na cidade de
Brasília/DF a fim de tomá-lo totalmente operacional e pronto para atender as
necessidades de operação, bem como dos usuários autorizados a acessá-lo. Nesse
sentido deverão estar previstas as seguintes atividades, além do fornecimento do
material didático:

1.1.4.3.1. A contratada deverá fazer o repasse tecnológico para operacionalização
da solução para ao menos 05 pessoas com carga horária mínima de 76 horas,
assim distribuídas:
1.1.4.3.1 ..1.Software servidor Web de dados geográficos (nível usuário): 16

horas;
1.1.4.3.1..2. Software desktop para a edição de feições e outras funções (nível

usuário): 24 horas
1.1.4.3.1 ..3. Software de análise de redes (nível usuário): 16 horas;
1.1/.4.3.1..4.Administrador dos sistemas: 20 horas.

1.1.4.3.2. Suporte técnico para a instalação do programa nas estações.
1.1.4.3.3. Orientação gerenciaj para o inicio do seu uso.
1.1.4.3.4. Monitoração do desempenho durante a instalação do sistema e uso

inicial durante 30 (trinta) dias (no mínimo semanalmente), podendo ser de
forma remota.

1.1.4.4. A licitante contratada deverá transmitir orientações técnicas e práticas para
cadastramentos, parametrizações e operacionalização das movimentações e
relatórios do programa. Também poderão ser discutidos os relacionamentos entre as
parametrizações possíveis do programa e a realidade do CAU/BR. Neste processo os
administradores do CAUlBR deverão poder iniciar etapas de cadastramento e
parametrização.

1.1.4.5. Para execução dos serviços de suporte à instalação, monitoramento de
desempenho, orientações técnicas e gerenciais, deverá ser disponibilizado no
mínimo 40{quarenta) horas de profissionais qualificados e certificados no produto.

1.1.4.6. A CONTRATADA deverá realizar a instalação, customização. configuração das
ferramentas, verificação do funcionamento e entregar a CAU o software em perfeito
funcionamento, aqui incluídas 10 semanas de consultoria.

1.1.4.7. A instalação e a configuração pelo fornecedor dos softwares têm como objetivo a.
máxima otimização de sua utilização no ambiente, tendo em vista a necessidade de
rápida disponibilização dos dados de Sistemas de Informações Geográficos já
gerados e ainda em produção no ambiente de Rede da Empresa

1.1.4.8. A Empresa contratada deverá instalar os aplicativos e configurar a integração
com o banco de dados bem como realizar toda a configuração de telas e aplicações,
incluindo: f



1.1.4.8.1. Carga Inicial dos dados.
1.1.4.8.2. Configuração e publicação de mapas para web.
1.1.4.8.3. Configuração e Alto Desempenho dos Serviços de Mapa.
1.1.4.8.4. Customização das funcionalidades para o Template a serem entregues

descritas.
1.1.4.8.5. Documentação Técnica da Solução.
1.1.4.8.6. Repasse Tecnológico sobre o Template.

1.1.4.9. Devem estar inclusos ainda os serviços de consultoria, a serem realizados por
no mínimo, 1 (um) consultor da licitante contratada, com o objetivo de repasse
técnico aos analistas. Deverá possibilitar a implementação integral da solução
contratada, com uma qu~tidade mínima de 80 horas de consultoria presencial. Será
realizada çlurante- o período de até 2 meses após a assinatura do contrato, no

v
período de até 4 horas por dia.

LOTE 2

2.1 Aquisição base digital de dados espaciais que representa, por meio de informações
vetoriais e tabulares, o arruamento e as principais feições urbanas dos municípios.

2.1.1 Esta Especificação contempla a formação/atualização da base digital de dados
espaciais dos 5.565 municípios brasileiros.

2.1.2 A Base deve apresentar 4 (quatro) camadas de atributos conforme segue:
2.1.2.1.1 Arruamento - Representa o centerline dos eixos de logradouro dos

municípios. Essa camada deve ser segmentado em trechos de ruas.
Cada trecho apresenta uma tabela de atributos atrelada com as
seguintes características e informações geográficas:

2.1.2.1.1.1 Sigla da Unidade da Federação
2.1.2.1.1.2 Nome do Município
2.1.2.1.1.3 Código do município
2.1.2.1.1.4 Tipo descrito para o trecho (Avenida, Rua, Travessa, Praça,

Rodovia, etc)
2.1.2.1.1.5 Nome da rua
2.1.2.1.1.6 Nome do bairro à esquerda da rua (quando disponível)
2.1.2.1.1.7 Nome do bairro à direita da rua (quando disponível)
2.1.2.1.1.8 Números correspondentes ao CEP do lado esquerdo da rua
2.1.2.1.1.9 Números correspondentes ao CEP do lado direito da rua
2.1.2.1.1.10 Número correspondente ao início esquerdo do trecho de rua
2.1.2.1.1.11 Número correspondente ao final esquerdo do trecho de rua
2.1.2.1.1.12 Número correspondente ao início direito do trecho de rua
2.1.2.1.1.13 Número correspondente ao final direito do trecho de rua
2.1.2.1.1.14 Código correspondente a cada nome de rua
2.1.2.1.1.15 Código correspondente a cada trecho de rua

2.1.2.1.2 Rodovias - Representa o centerline das estradas federais, estaduais
e principais municipais referente às cidades. As malhas viárias
devem estar articuladas entre si e com as principais vias de acesso
aos muniCípios, permitindo uma continuidade no sistema viário e
devem possuir no mínimo as seguintes informações geográficas:

2.1.2.1.2.1 Sigla da Unidade da Federação
2.1.2.1.2.2 Nome do Município
2.1.2.1.2.3 Descrição Funcional da Rodovia
2.1.2.1.2.4 Código correspondente a cada trecho
2.1.2.1.2.5 Código Funcional da Rodovia
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2.1.2.1.2.6 Pavimentação da Rodovia
2.1.2.1.2.'1 Quantidade de Pistas da Rodovia
2.1.2.1.2.8 Tipo da Rodovia
2.1.2.1.2.9 Nome da Rodovia
2.1.2.1.2.1 oComprimento do Trecho da Rodovia
2.1.2.1.2.11 Quilometragem (rodovias federais e estaduais)

2.1.2.1 .3 Localidades - Representam os pontos das principais concentrações
urbanas dos municípios e devem possuir no mínimo as seguintes
informaçõ~s geográficas:

2.1.2.1.3.1 Nome da unidade territorial~....•..

2~ .2.1.3.2 Código do Município
2.1.2.1.3.3 Código da Unidade de Federação
2.1.2.1.3.4 Sigla da Unidade da Federação
2.1.2.1.3.5 Nome da UF Correspondente
2.1.2.1.3.6 Código da mesorregião correspondente
2.1.2.1.3.7 Nome da mesorregião correspondente
2.1.2.1.3.8 Nome da microrregião correspondente
2.1.2.1.3.9 Código da microrregião correspondente
2.1.2.1.3.10População

2.1.2.1.4 Limites mUniCIpaIS - camada de polígonos que representam as
divisões políticas dos municípios. Devem possuir no mínimo as seguintes
informações geográficas:

2.1.2.1.4.1 SigJa da Unjdade da Federação
2.1.2.1.4.2 Nome da Localidade
2.1.2.1.4.3 Nome da Localidade
2.1.2.1.4.4 Tipo da Localidade
2.1.2.1.4.5 Código do Município correspondente

2.1.2.2 Devem ser inclusas no fornecimento, sem qualquer tipo de custo adicional ao
proposto:

2.1.2.2.1
2.1.2.2.2

2.1.2.2.3

2.1.2.2.4

2.1.2.2.5

2.1.2.2.6

2.1.2.2.7

Licença e regras de uso da base
Os arquivos vetoriais referentes à base digital de dados espaciais
devem ser fornecidos por município, em separado, na extensão
SHP (shapefile).
Suporte técnico, manutenção e garantia de atualização da base pelo
prazo mínimo de 24 meses.
O meio físico (mídia) no qual será(ão) fomecido(s) o(s) arquivos(s)
deve ser garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo
de 90 (noventa) ;dias, contados da data da sua efetiva entrega.
O licitante deverá garantir canal de acesso através de número de
telefone elou ínternet, para abertura de chamados técnicos
objetivando a resolução de problemas e dúvidas quanto ao
funcionamento do objeto fornecido.
A licitante contratada deverá transmitir na entrega, orientações
técnicas e práticas para utilização do objeto.
Os serviços de suporte à instalação, implantação e treinamento no
local de instalação de no mínimo (on site), a realizar-se na cidade de
Brasília/DF a fim de tomá-lo totalmente operacional e pronto para
atender as necessidades de operação, bem como dos usuários
autorizados a acessá-lo. Nesse sentido deve estar prevista, além do
fornecimento do mateoal didático, o repasse tecnológico parat



operacionalização da solução para ao menos 05 pessoas com carOê
horária mínima de 40 horas.

3. Condições de entrega dos produtos e pagamento

3.1 Prazo de entrega dos Produtos: O prazo para entrega dos softwares e execução dos treinamentos
serão de, no máximo 30 (trinta) dias e de 2 (dois) meses para as integrações e customizações contados
a partir da assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA prestar suporte técnico via telefone e e-mail
e garantia de atualização dos softwares, quando disponibilizadas pelo fabricante, pelo período de 24
(meses) meses a partir da instalação do software.

3.2 Local de entrega: O Local de entrega do.~produtos é a sede do CAUlBR, situado à SCN Quadra 1
Edifício Central Park, 3°Andar, salas 3()~e 303, aos cuidados da Diretora Geral.

t;

3.3 Meio físico: O meio físico (mídia-OVOs) no qual será (ão) fomecido(s) o(s) programa(s) deve ser
garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, contados da data da sua
efetiva entrega. Devem se acompanhados dos respectivos manuais em mídia digita.

3.4 Fonna de pagamento: O pagamento das licenças será efetuado em até 30 dias após recebimento e
instalação dos respectivos LOTES. O pagamento dos serviços de consultoria e treinamentos será
realizado em até 30 dias após o término dasua prestação.

OLDO PINHEIRO VI R DE QUIfIROZ

PRESIDENTE DO CAUlBR \
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