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Projeto Cerrado Sustentável Goiás 

Acordo de Doação GEF nº TF097157 

 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 010/2013 - UCP/NPE/SEMARH 

 

Contratação de Pessoa Jurídica 

para Desenvolvimento de 

Sistema Web de Cadastro de 

Processos e Sistema de Cálculos 

Ambientais. 

 

1 OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Na Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás 

(SEMARH), vem sendo desenvolvido um sistema de controle e acompanhamento de 

processos, etapa iniciada no ano de 2008. 

Tendo em vista a necessidade de ampliação do escopo de atuação do sistema e 

a capacitação de pessoal da Superintendência de Recursos Hídricos desta Secretaria, a 

empresa contratada deverá realizar duas atividades chaves: 

I. Desenvolvimento do sistema de protocolo de processos e envio de documentos 

via Web; 

a. Incluindo capacitação de pessoal da Superintendência de Recursos 

Hídricos e demais membros da SEMARH que irão atuar diretamente 

com o sistema; 

b. Incluindo a criação de manual de utilização do usuário; 

II. Desenvolvimento do sistema de cálculos ambientais, baseado em 

posicionamento geográfico; 

a. Incluindo capacitação de pessoal da Superintendência de Recursos 

Hídricos; 

b. Incluindo a criação de manual de utilização do usuário; 
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2 ANTECEDENTES E CONTEXTO 

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Goiás – SEMARH 

é composta de cinco superintendências que podem ser ditas como finalísticas (Figura 1), 

ou seja, atuam diretamente no acompanhamento de atividades ambientais. Este projeto 

visa o atendimento inicialmente de apenas uma destas superintendências, isto ocorre em 

função do grande volume de processos e procedimentos envolvidos nas demais áreas de 

atuação desta secretaria.  

 

 

 
Figura 1 – Organograma da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos de Goiás 

 

Neste sentido, a Superintendência de Recursos Hídricos foi selecionada para 

atuar como piloto na implementação de um novo modelo de gestão. Isto se deu em 

função da menor demanda desta superintendência no que concerne a quantidade de 

processos. 
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O efetivo monitoramento e gestão ambiental passam impreterivelmente pelo 

conhecimento detalhado do que se pretende gerir e monitorar. Neste sentido, a área de 

Recursos Hídricos da SEMARH conta fortemente com o apoio da Agência Nacional de 

Águas, do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás e do Ministério do 

Meio Ambiente. Nos dois primeiros casos o apoio se dá pela disponibilização de 

informações hidrológicas com uma recursividade de 60 minutos o que possibilitará o 

monitoramento efetivo de grande parte dos rios do Estado de Goiás, no caso do MMA o 

apoio se dá em forma de verba para a criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos já 

em fase de finalização do termo de referência. 

Para que todo este apoio seja efetivo precisamos que o usuário cidadão sinta 

diretamente os efeitos do avanço pelo qual esta Secretaria, por meio da 

Superintendência de Recursos Hídricos vem passando. Este objetivo só será alcançado 

com uma maior agilidade nos procedimentos realizados por esta e também uma maior 

transparência e comodidade ao cidadão. 

Estes objetivos podem ser alcançados com a aplicação mássica de alta 

tecnologia a fim de viabilizar o monitoramento e agilidade dos procedimentos. O 

desenvolvimento tecnológico que inicialmente será implementado no piloto realizado na 

Superintendência de Recursos Hídricos está formatado de modo a ser expansível às 

outras áreas desta Secretaria, entretanto há de se ressaltar que este tipo de avanço passa 

pela modificação de procedimentos, processos e até mesmo concepções quanto a 

metodologia de análise processual. No entendimento da equipe da SEMARH, a 

implantação de um projeto deste porte em áreas com grande volume de processos e de 

procedimentos se torna impraticável em um prazo tão reduzido como este. 

Por tudo que foi acima mencionado a Superintendência de Recursos Hídricos 

foi escolhida para absorver em um primeiro momento as inovações. É preciso 

evidenciar que todas as atividades e os resultados obtidos poderão e serão absorvidas 

posteriormente pelas demais áreas, sendo para isto necessários ajustes nos 

procedimentos além de capacitação e treinamento de pessoal. 
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3 ESCOPO DO TRABALHO E LIMITES DA CONSULTORIA 

O escopo desta consultoria é a construção de dois sistemas para atender às 

necessidades citadas acima. Para a estimativa do tamanho e esforço para cada atividade 

foi utilizada a técnica de pontos por caso de uso. 

3.1 Padrões para o Desenvolvimento 

Todas as interfaces a serem desenvolvidas deverão estar em Java 1.6 seguindo as 

seguintes especificações: 

3.1.1Gerência de Configuração 

3.1.1.1 Linguagem de programação Java 1.6 

3.1.1.2 Spring 2.5.6 (ou superior) 

3.1.1.3 Java Persistence API 1.0 

3.1.1.4 Java Server Faces 2.0 

3.1.1.5 Prime Faces 3.3 (ou superior) 

3.1.2 Ambiente de execução 

3.1.2.1 Tomcat 6 

3.1.2.2 JVM 1.6 

3.1.2.3 PostgreSQL 8.3 

3.1.3 Padrões de Arquitetura 

3.1.3.1 Model-View-Control 

3.1.3.2 Data Access Object 

3.1.3.3 Value Object 

3.1.3.4 Abstract Factory 
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3.1.4 Padrões de Entrega 

Para avaliar a qualidade da codificação será utilizada a ferramenta SONAR 

(http://www.sonarsource.org/) instalada nos servidores da SEMARH e configurada para 

analisar o código do repositório SVN, entregue pela empresa contratada. Serão 

considerados aceitos apenas os artefatos que, após a análise do código pelo SONAR, 

obtiverem mais que 93% de regras em conformidade. Esta será a análise preliminar do 

produto. 

Posteriormente a equipe da SEMARH irá validar as funcionalidades, 

compatibilidade e demais critérios referentes ao produto entregue. 

3.1.4.1 Atividade I 

Desenvolvimento do sistema de cálculos baseado em posicionamento 

geográfico. Esta atividade está subdividida nas seguintes etapas: 

I. Desenvolvimento do ambiente computacional que realizará os cálculos 

e emitirá o parecer automaticamente em função dos dados hídricos e da 

solicitação do usuário. Este ambiente deve ser dinâmico permitindo a 

modificação dos postulados utilizados no futuro, sem que seja 

necessária a modificação dos códigos do sistema. 

II. Treinamento de pessoal da Superintendência de recursos hídricos 

quanto à utilização e manutenção deste módulo do sistema. 

III. Manual do usuário. 

IV. Documentação do sistema conforme anexo I. 

O tamanho do sistema a ser construído nesta atividade foi estimado em 101 

pontos por caso de uso, conforme Anexo II. 

3.1.4.2 Atividade II 

Desenvolvimento do sistema de protocolo, acompanhamento e resolução de 

pendências de processos e envio de documentos e dados geográficos via Web. Esta 

atividade se divide em quatro subáreas, a saber: 

I. Modelagem do sistema de segurança de acesso ao sistema por parte dos 

usuários interessados e também por parte dos colaboradores da 

http://www.sonarsource.org/
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SEMARH. A segurança deve ser baseada em certificados digitais e 

cadastro prévio nesta Secretaria, por parte dos interessados. 

II. Desenvolvimento de interface totalmente dinâmica, que possa ser 

modificada sem a necessidade de conhecimentos em linguagens de 

programação, para protocolo, acompanhamento e resolução de 

pendências processuais via internet, upload de arquivos digitais em 

diversos formatos, além de upload de dados geográficos em formato 

Shapefile. 

III. A interface de upload de dados geográficos deve contar com a 

visualização do resultado da inserção feita pelo usuário, utilizando para 

tais imagens de satélite que estarão disponíveis no banco de dados da 

SEMARH e/ou em conexão com o Google Earth. 

IV. Treinamento de pessoal da Superintendência de Recursos hídricos 

quanto à utilização e manutenção deste módulo do sistema. 

V. Manual do usuário. 

VI. Documentação do sistema conforme anexo I. 

O tamanho do sistema a ser construído nesta atividade foi estimado em 248 

pontos por caso de uso, conforme Anexo III.  

 

4 RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS 

O tamanho total estimado para os dois sistemas é de 349 pontos por caso de 

uso. 

Serão três os produtos chave deste, sendo eles: 

1) Plano de trabalho; 

2) Sistema de protocolo web; 

3) Sistema de cálculos, baseado em dados geográficos; 

4.1 Desenvolvimento da interface WEB 

As interfaces desenvolvidas deverão ser autoexplicativas possibilitando ao 

usuário maior clareza possível.  
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Deverá possibilitar ainda que seja seguido o procedimento de cadastro 

evidenciado na Figura 2. Os casos de uso do projeto estão ilustrados na Figura 3.  

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Fluxo de abertura de processos no novo sistema 
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Figura 3 - Diagrama de Casos de Usos 
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4.1.1 Procedimento de cadastro de processos 

4.1.1.1 Cadastro de usuário  

Etapa inicial de acesso ao sistema onde serão criados o login e senha do 

usuário e também o cadastro preliminar do mesmo junto a SEMARH. Ao final do 

processo de cadastro Web o sistema deverá informar ao usuário quais documentos 

deverão ser entregues nesta Secretaria. 

O usuário irá então encaminhar os originais, quando for o caso, ou cópias 

devidamente autenticadas por meio dos Correios; haverá ainda a possibilidade do 

usuário comparecer a SEMARH munido dos documentos para formalização do seu 

cadastro. 

4.1.1.2 Cadastro de imóvel (Propriedade) 

O cadastro do imóvel (ou dos imóveis) se dará por meio de preenchimento dos 

dados referentes ao mesmo, acompanhado de sua delimitação que deverá ser realizada 

pelo proprietário do imóvel e inserida no sistema a partir da tela de cadastro de imóvel a 

ser desenvolvida pelos contratados. Em função da possível implementação do Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) no âmbito da SEMARH, deverá ser prevista a seguinte função: 

caso exista CAR para o seguinte imóvel o mesmo não precisa ser recadastrado. O 

sistema irá informar ao usuário quais os dados originais e/ou cópias precisam ser 

encaminhadas para a SEMARH para concretização do cadastro. 

A tela de cadastro de imóvel deve prever, dentre outras, a possibilidade de 

anexar uma delimitação em formato pré-definido ou desenhar a delimitação em tela.  

4.1.1.3 Cadastro de empreendimento 

Após a conclusão das fases anteriores o usuário adquire o acesso ao cadastro de 

empreendimentos.  Neste contexto, o termo “empreendimento” será tratado como 

qualquer atividade realizada no interior de um imóvel e cada empreendimento poderá 

gerar diversos processos. Deste modo, cada processo irá impreterivelmente estar ligado 

a um ou mais empreendimentos, de forma que todo processo seja geograficamente 

referenciado e delimitado. 
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A tela de cadastro de empreendimento deve prever dentre outros a 

possibilidade de anexar uma delimitação em formato pré-definido ou desenhar a 

delimitação em tela.  

4.1.1.3 Abertura de processos 

Como já mencionado, após os cadastros, o usuário irá formalizar o processo a 

partir do empreendimento que o mesmo cadastrou. O procedimento de formalização 

inclui entre outros a impressão de taxa, a listagem de documentos necessários (Check 

list), bem como os que podem ser enviados somente por meio digital e os que 

necessitam de comprovação por meio de originais ou cópias, devidamente autenticadas. 

Cabe ainda ressaltar que a protocolização implica na inclusão de uma série de 

parâmetros conforme será explicitado no item 0. 

4.1.1.5 Lista de documentos 

Para cada tipo de atividade que exija entrega upload ou entrega de documentos 

deverá haver uma lista de conferência (check list) que deverá ser automática, sendo esta 

previamente cadastrada, deste modo para cada tipo de ação a ser realizada pelo usuário 

estarão listados documentos necessários, forma de envio, dentre outros. Desta forma, 

deverá estar prevista a elaboração de um ambiente de associação de documentos a 

processos que deverá permitir total configuração quanto à forma de entrega, momento 

que esta deverá ser realizada, dentre outras a serem definidas no desenvolvimento dos 

diagramas por esta Secretaria. 

4.1.1.6 Inserção de Parâmetros 

A abertura de um processo exige que o usuário preencha uma série de 

informações referentes ao uso em questão, estas informações são variáveis no tempo, ou 

seja, em função de modificações nos parâmetros de outorga outros tipos de dados 

podem ser solicitados. Dessa forma, faz-se necessária a criação de duas interfaces 

agrupadas a de abertura do processo. A primeira seria a de digitação dos parâmetros por 

parte do usuário, esta etapa fará então parte da abertura do processo, a segunda seria a 

interface de criação destes parâmetros, bem como a sua vinculação ao tipo de processo. 
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4.1.1.7 Manter Documentos 

São considerados documentos: Laudos Técnicos, Anexos, Declarações e 

Formulários. O sistema deverá proporcionar suporte à assinatura destes documentos que  

serão armazenados no sistema GED já implantado na SEMARH. 

4.1.2 Assinatura Digital 

A assinatura digital deverá seguir os padrões definidos pela ICP-Brasil. 

4.1.3 Recepção de Documentos 

A recepção de documentos será realizada por funcionário da SEMARH, o qual 

irá digitalizar o documento por meio de scanner e os assinará dando efeito de “confere 

com o original” ou ainda assinar o documento já anexado pelo usuário e apresentado 

nesta Secretaria para validação. 

4.1.4 Cadastro de Procurações 

Através do cadastro de procurações o sistema permitirá o acesso de pessoas 

que são corresponsáveis pelo processo. Os responsáveis técnicos deverão acessar o 

sistema após terem sido cadastrados com procurações digitais pelo proponente. 

As interfaces e processos deverão prever ainda a procuração digital. Neste 

contexto, entende-se como “procuração digital” o substabelecimento de acesso a 

determinadas funções do sistema dentro do cadastro de um usuário ou cliente 

cadastrado. 

Este processo, de forma simplista, seria a autorização de acesso de outro login 

a certas atividades dentro do cadastro de outro usuário de modo que seja possível que 

pessoas que não o titular do processo o acompanhe e resolva pendências e demais 

ocorrências a ele relacionadas. 

Será necessário o desenvolvimento de uma interface de procuração, que deverá 

listar todas as atividades possíveis de serem outorgadas a terceiros bem como prazo de 

vigência desta. 
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4.1.5 Diagrama de Classes 

Os diagramas de classes dos sistemas deverão ser desenvolvidos pela equipe da 

Gerencia de Planejamento e Tecnologia da Informação da SEMARH, podendo esta a 

qualquer momento solicitar o apoio da contratada para executar tal procedimento. Após 

isto, as classes serão implementadas na linguagem Java. Este diagrama estará disponível 

ao final do projeto para futuras consultas. 

4.1.6 Desenvolvimento da interface de cálculos 

O ambiente de cálculo deverá ser o mais dinâmico possível de modo a 

possibilitar a implantação das rotinas de cálculos desejadas sem que seja necessária a 

modificação dos códigos do sistema. Os casos de uso levantados para esse sistema 

podem ser vistos na Figura 4. 

O sistema de cálculos é dinâmico e não dependerá do prévio desenvolvimento 

do sistema de cadastro, que deverá ser capaz de se adaptar ao sistema de cálculos e 

também a outros módulos que venham ser desenvolvidos futuramente. 

O sistema deverá impreterivelmente realizar cálculos a partir de dados 

geográficos ou não, presentes no banco de dados e emitir um parecer ou relatório da 

análise feita em função dos cálculos e rotinas implementadas.  

O modelo do relatório deverá ser dinâmico possibilitando a inserção de textos a 

serem apresentados, bem como os dados que devem estar presentes no mesmo. Neste 

ambiente deve existir duas interfaces distintas, a primeira voltada à implementação dos 

cálculos e definição dos modelos de relatórios e a segunda voltada ao analista ambiental 

que deverá apresentar o relatório e demais dados que sejam necessários à análise do 

processo a partir das informações apresentadas. 

4.1.7 Tratamento de dados geográficos 

Como o sistema fará constante manipulação de dados geográficos e a 

SEMARH já possui em funcionamento algumas funcionalidades neste sentido, deverá 

ser adotado como servidor de web maps o MAPSERVER ou o GEOSERVER, a ser 

definido em conjunto com a SEMARH. Estes seguem as especificações do OGC (Open 
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Geospatial Consortium) que também deverão ser seguidas pela contratada no 

desenvolvimento do sistema constante deste. 
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Figura 4 – Diagrama de Casos de uso do sistema de cálculos. 
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4.2 Cronograma de entrega 

PRODUTO PRAZO TOTAL 

Plano de trabalho discutido 

com a equipe técnica da 

SEMARH e aprovado por 

esta. 

15 Dias 15 dias 

Sistema de cálculos 

baseado em 

posicionamento 

Geográfico. 

30 Dias 45 dias 

Treinamento necessário à 

utilização do sistema de 

cálculos. 

15 Dias 60 dias 

Sistema de Cadastro, 

acompanhamento e 

resolução de pendências 

via Web, incluindo 

treinamento. 

30 Dias 75 dias 

5 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO/ENTREGA 

5.1 Diagramas de classe, interface inicial 

A SEMARH por meio da Gerencia de Planejamento e Tecnologia da 

informação (GPTI) se responsabilizará pelo desenvolvimento dos diagramas de classe e 

duas interfaces iniciais para direcionar de forma mais rápida o inicio dos trabalhos. 

Neste contexto, parte dos diagramas já estará desenvolvida no inicio dos trabalhos por 

parte da contratada e os demais serão desenvolvidos no decorrer dos trabalhos. 

5.2 Desenvolvimento e entrega 

O trabalho deverá ser constantemente comitado (no máximo de três em três 

dias) no repositório SVN da SEMARH. Frequentemente serão gerados builds através da 

ferramenta Hudson (ou Jenkins). Deverão ser adotados padrões de codificação do Java, 

os mesmos serão verificados através de ferramenta apropriada. 

O projeto utilizará o MAVEN como ferramenta para gerência de configuração. 

O repositório MAVEN, associado ao projeto deve ser o da SEMARH. Informações de 
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como realizar estas configurações deverão ser obtidas com a equipe técnica da 

SEMARH. 

Eventuais erros/solicitações serão enviadas via sistema bugtracker utilizado 

pela SEMARH, o MANTIS. 

5.3 Etapas de trabalho a ser realizado nas dependências da SEMARH 

Face ao curto período para implementação dos sistemas será ainda adota a 

seguinte metodologia para desenvolvimento e entrega dos dados: 

A empresa enviará às dependências da SEMARH, por dois dias completos (das 

8: 00 às 18: 00 horas)  por semana,  o coordenador da equipe e um programador que 

seja profundo conhecedor do que esta sendo entregue e seja capaz de realizar as 

correções e modificações necessárias ou ainda esclarecer as dúvidas da equipe da 

SEMARH e ainda repassar aos demais membros de sua equipe de forma eficiente as 

correções, adaptações e inconformidades que não puderam ser corrigidas no momento 

da entrega. 

Busca-se com esta metodologia agilizar o processo de desenvolvimento, uma 

vez que, se a entrega for feita de forma indireta e a necessidade de correções precisar ser 

evidenciada em pareceres relatórios e etc., acarretaria um atraso. Dessa forma, pretende-

se que o programador já efetue as correções mais triviais no dia da entrega e apenas 

aquelas mais complexas sejam feitas posteriormente e neste caso somente as demandas 

mais complexas necessitariam de uma documentação, que seria mais rápida, apenas 

evidenciando a necessidade e a solução proposta pelos representantes da contratada. 

5.4 Equipamentos necessários para entrega dos dados 

Em função da metodologia a ser adotada para a entrega dos dados, a contratada 

é responsável por todos os equipamentos necessários à entrega dos produtos, sejam eles 

notebooks, projetores ou quaisquer outros insumos necessários, sendo que a SEMARH 

não se responsabiliza pela falta de energia elétrica, internet e ou quaisquer outros óbices 

externos que possam atrapalhar a entrega dos produtos. Portanto, a contratada deverá 

utilizar-se de notebooks para entrega dos trabalhos a fim de evitar problemas quanto aos 

fatos acima mencionados. 
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6 PRAZO PARA EXECUÇÃO 

A atividade I deverá estar completamente desenvolvida no prazo máximo de 55 

dias a contar da aprovação do plano de trabalho, estando incluído neste prazo o período 

necessário à capacitação dos servidores para a utilização do mecanismo. Esta fase se 

conclui com a aprovação, por parte da equipe técnica da SEMARH, do sistema 

entregue. 

A atividade II deverá estar concluída no prazo máximo 85 dias a contar da data 

de aprovação do plano de trabalho, estando incluído neste prazo o período necessário à 

capacitação dos servidores que irão atuar diretamente com o público e também os 

servidores da Superintendência de Recursos Hídricos e demais membros da Secretaria 

que irão atuar diretamente com o sistema. 

7 ESPECIFICAÇÃO DA CONSULTORIA  

A empresa deverá ter experiência comprovada de no mínimo dois anos no 

desenvolvimento de sistemas Java. 

Sua equipe deverá ser composta no mínimo por:  

1. Um coordenador 

 Deverá possuir curso superior na área de Tecnologia da Informação (TI) ou 

curso superior em outra área com especialização ou mestrado ou doutorado na área de 

TI. 

Ter conhecimento avançado em desenvolvimento em ambiente JAVA, sendo 

esta comprovada por execução de outros projetos. 

O tempo mínimo de experiência profissional deverá ser de dois anos. Esta 

poderá ser comprovada por meio de contratos de prestação de serviço, devidamente 

registrados, ou por registro em Carteira profissional. 

2. Equipe chave 

Formada por técnicos da área de Tecnologia da Informação, sendo esta 

composta no mínimo em 50% (cinqüenta por cento) de membros com curso superior na 

área de Tecnologia da Informação (TI) ou curso superior em outra área com 
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especialização ou mestrado ou doutorado na área de TI e experiência profissional 

mínima de dois anos em desenvolvimento em ambiente JAVA. 

 

8 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1 Garantir toda mão-de-obra necessária durante a vigência do respectivo contrato; 

8.2 Comprovar a formação técnica específica da equipe, através de certificados;  

8.3 Responder por quaisquer danos e desaparecimento de bens materiais, pertencentes 

ao acervo patrimonial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos de Goiás – SEMARH, bem como de propriedade dos servidores ou terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, mediante reclamação formal 

apresentada pela Contratada; 

8.4 Fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento dos 

serviços contratados;  

8.5 Comunicar a Contratante, o afastamento, substituição ou inclusão de qualquer 

profissional da equipe; 

8.6 Atender de imediato as solicitações da contratante quanto às substituições de 

empregados não qualificados ou entendidos com inadequados para a prestação dos 

serviços; 

8.7 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes ou mal súbito que venham a ser vítimas 

os empregados quando em serviço, ou em conexão com ele, por tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício 

da atividade de vigilância em geral; 

 

9 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1 Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados 

no mercado, por consumidores com perfil de atendimento semelhantes, de forma a 

garantir que eles continuem os mais vantajosos para a SEMARH; 
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9.2 Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

contratada; 

9.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente 

designado; 

9.4 Documentar as ocorrências notificando a contratada, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

9.5 Permitir acesso dos empregados da contratada para execução dos serviços; 

 

10 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

10.1 A Contratante reserva-se no direito de exercer fiscalização e controle sobre os 

serviços prestados pela contratada, mesmo sendo esta última à única responsável pela 

execução dos mesmos.  

10.2 A fiscalização e o controle relativos à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da Gerência de Planejamento e Tecnologia da Informação; 

10.3 Quanto às normas de Segurança e Higiene do Trabalho a fiscalização será exercida 

pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT, obedecendo as determinações da Instrução Normativa n.º 03 de Outubro de 

2007, que dispõe sobre os requisitos mínimos a serem seguidos pelas empresas 

contratadas pela administração pública estadual em relação a saúde e segurança do 

trabalho.  

10.4 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

10.5 Solicitar a Contratada a substituição de qualquer material ou equipamento, cujo 

uso, considere não atender às necessidades da Contrante beneficiadas neste contrato.  
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11 INSUMOS DISPONÍVEIS  

A SEMARH disponibilizará o banco de dados operacional, PostgreSQL, para o 

sistema, o repositório para controle de versão, SVN e o local nas suas dependências  

para a entrega dos produtos conforme (item 4).  

Esta secretaria não se responsabiliza por falta de energia, telefone ou qualquer 

outro óbice externo que ocorra nos dias de entrega, em função disto todos os 

equipamentos necessários a esta atividade bem como seu funcionamento são de 

responsabilidade da contratada.  

 

Para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao serviço descrito neste Termo de 

Referência entrar em contato com: Lindolfo Caetano Pereira Júnior – (62) 3201 – 5161 

ou 5152. 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta aquisição será custeada exclusivamente com recursos de doação do Fundo 

Global para o Meio Ambiente – GEF e realizada através da modalidade “Pregão 

Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/1993, com a não objeção do Banco 

Mundial. 
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ANEXO I 

Documentação do sistema a ser entregue no final do desenvolvimento  

1. Documentação técnica 

a.i. Atas de Reuniões 

a.ii. Descrição das regras de negócio  

a.iii. Diagramas UML 

a.iii.1. Modulo de Calculo 

a.iii.2. Modulo de cadastro Web 

2. Documentação dos produtos 

a. Manuais dos produtos 

a.i. Manual de utilização final, do sistema de cálculos  

a.ii. Manual de definição de regras do sistema de cálculos 

a.iii. Manual de utilização do sistema de cadastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
Rua 82, Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Ala Leste – Centro – CEP: 74.015-908 – Goiânia - GO  

Fone: (62) 3201-5160, Fax: (62) 3201- 5187 

        www.semarh.goias.gov.br - licitacao@semarh.goias.gov.br 
 

ANEXO II 

Estimativa de tamanho do Sistema de Cálculos Ambientais: 

Fator (não ajustado) dos Atores (UAW): 

 

Fator (não ajustado) dos Casos de Uso (UUCW): 

 

 

Pontos por Caso de Uso não Ajustados (UUCP): UAW + UUCW = 89 

Fator Técnico (de complexidade) levantado (TFC): 1,14 

Fator Ambiental levantado (EF): 1,00 

Cálculo dos Pontos de Caso de Uso com base nos fatores acima: 

UCP = UUCP*TFC*EF => 89*1,14*1,00 = 101,02 

Com o total de Pontos de Caso de Uso (UCP) de 101,02, fez-se o arredondamento para 

101 pontos de casos de uso. 

 

 

 

 

 

 

UAW - Unadjusted Actor Weight Complexidade Pontos

- Controlador - SEMARH Complexo 3

- Responsável Tecnico Complexo 3
- Servidor de Geo (GeoServer) Médio 2

- Sistema de Cadastro de Processos Simples 1

Total UAW 9

UUCW - Unadjusted Use Case Weight Complexidade Pontos

- Gerar Parecer com base em Equações Complexo 15

- Vincular Equações aos Processos Simples 5

- Elaborar Relatório Médio 10

- Manter Equações Geoespaciais Complexo 15

- Manter Modelos de Relatórios Complexo 15

- Consultar Processos Simples 5

- Visualizar Parecer Médio 10

- Logar no Sistema Simples 5

Total UUCW 80
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ANEXO III 

Estimativa de tamanho do Sistema de Cadastro e Acompanhamento de processos: 

Fator (não ajustado) dos Atores (UAW): 

 

Fator (não ajustado) dos Casos de Uso (UUCW): 

 

 

UAW - Unadjusted Actor Weight Complexidade Pontos

- Administrador Complexo 3

- Responsável Tecnico Complexo 3

- Empreendedor Complexo 3

- Funcionário Semarh Complexo 3

- Sistema GED Médio 2

- Servidor de Geo (GeoServer) Médio 2

- Sistema já Implantado na SEMARH Simples 1

- Sistema de cálculos ambientais Simples 1

Total UAW 18

UUCW - Unadjusted Use Case Weight Complexidade Pontos

- Sanar Pendência Simples 5

- Cadastrar Imóvel/CAR Médio 10

- Cadastrar Empreendimento Médio 10

- Abrir Processo Médio 10

- Manter Documento Simples 5

- Assinar Documento Médio 10

- Receber Documento Físico Simples 5

- Cadastrar Procurações Simples 5

- Alterar Senha Simples 5

- Manter Processo Médio 10

- Manter Responsável Técnico Simples 5

- Procuração Virtual Complexo 15

- Manter Laudo Técnico Simples 5

- Manter Declarações Médio 10

- Autenticar no Sistema Médio 10

- Manter Niveis de Permissão Complexo 15

- Filtrar Processos Médio 10

- Filtrar Empreendimentos Médio 10

- Registrar Pendências Simples 5

- Validar Portarias Simples 5

- Enviar Laudo Técnico e ART Simples 5

- Manter Parecer Simples 5

 - Gerenciar Pauta de Pendências Simples 5

- Visualizar dados em interface WebGIS Médio 10

- Selecionar com Poligonos em Interface WebGIS Médio 10

- Cadastrar dados georreferenciados em interface WebGIS Médio 10

Total UUCW 200
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Pontos por Caso de Uso não Ajustados (UUCP): UAW + UUCW = 218 

Fator Técnico (de complexidade) levantado (TFC): 1,14 

Fator Ambiental levantado (EF): 1,00 

Cálculo dos Pontos de Caso de Uso com base nos fatores acima: 

UCP = UUCP*TFC*EF => 218*1,14*1,00 = 247,43 

Com o total de Pontos de Caso de Uso (UCP) de 247,43, fez-se o arredondamento para 

248 pontos de casos de uso. 

 

 

 

 

 


