
 

 

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA II  

Prestação de Serviço referente à 
Agência Digital e Desenvolvimento do Site Web do CAU/SC  

 

 

1. DA JUSTIFICATIVA  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina para o bem 
desempenho da atuação sua atividade típica de fiscalização do profissional da 
arquitetura, visa a implementação de um projeto de site web próprio, bem como uma 
expansiva presença nas mídias e redes sociais. 

 A implementação do projeto do site do CAU/SC tem como objetivo central a 
melhoria do atual site, tornando-o mais dinâmico, acessível e com aplicações 
enxutas, além de aumentar de maneira significativa as suas funcionalidades e 
acessos, por meio da velocidade e praticidade. Para tal fim, a plataforma deverá 
facilitar o acesso do público, em especial, dos arquitetos, entidades de classe, leigos e 
sociedade, a fim de que obtenham facilidades em suas buscas e acesso as 
ferramentas disponibilizadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU/BR, sem deixar de manter-se, sempre atualizado com conteúdo de qualidade e 
de caráter informativo.  

 

2. DO OBJETO  

O presente termo visa estabelecer a contratação de pessoa jurídica 
especializada em desenvolvimento de site web e agenciamento digital. 

 
3. DO OBJETIVO  

O objetivo é a contratação de uma agência digital full-service, que seja 
responsável e organizada por departamentos de atuação, com especialistas das mais 
diferentes disciplinas da comunicação, como: desenvolvimento de soluções, 
programação de sites, presença digital em mídias sociais e planejamento de soluções 
online. 

 
 

4. DA APRESENTAÇÃO E DOS REQUISITOS  

O site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina – 
CAU/SC possui hoje, uma grande gama de conteúdo, no qual aborda uma 
diversidade de temas de interesse do Arquiteto e Urbanista.  

Esses conteúdos englobam as mais variadas áreas, dentre elas, a vida 
profissional cotidiana, bem como, informações e discussões técnicas e políticas. Logo, 
a proposta para o site do CAU/SC visa organizar todo o conteúdo online do Conselho 
e facilitar o acesso à informação pelos interessados, incluindo o público em geral e os 
Arquitetos registrados, assim como conselheiros e demais membros.  

Além disso, o site do CAU/SC também tem como objetivo auxiliar a 
organização na busca institucional, permitindo tanto ampliar o número de 
interessados e fidelizar os existentes por meio de ferramentas de serviços, visando 



 

 

facilitar o dia-a-dia do nosso público principal, o Arquiteto e Urbanista. 
 Quanto à Agência Digital, a empresa deverá ser uma agência Full-service, na 

qual sua equipe técnica deverá ser composta pelas seguintes competências: 
profissionais para planejar, identificar e aplicar a personalidade por trás das redes; 
departamento criativo para criar as peças de layout; criar e planejar as melhores 
estratégias de conteúdos para as redes sociais; social media manager, para 
publicação, monitoramento e acompanhamento das postagens. 

 

 

5. DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

a. Do Desenvolvimento do site web do CAU/SC 

i. O serviço consiste no desenvolvimento de um site web para o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, além da implantação, manutenção, 
suporte, e hospedagem do site institucional do CAU/SC, conforme especificações a 
seguir: 

 

A. Público-Alvo 

- O site deverá ser desenvolvido com o objetivo de atender o público geral, leigos e 
profissionais, visando atender as suas necessidades e facilitar o acesso à informação, 
notícia e acesso às ferramentas fornecidas pelo CAU/BR. 

 

B. Plataforma e linguagem  

- A plataforma de criação do site deverá ser flexível, assim como os principais 
serviços já disponíveis no mercado, a exemplo do HTML5, devendo seguir padrões de 
usabilidade e segurança. 

 

C. Hospedagem e registro 

- A hospedagem deverá ser em servidores externos com conexão constante e 
dedicado para esse fim, sendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

- O domínio é de propriedade do CAU/BR e é disponibilizado para os CAU/UFs de 
modo dinâmico aplicado no redirecionamento do DNS do endereço. Algumas 
exigências para que esse domínio seja disponibilizado é que o site tenha 
acessibilidade para deficientes auditivos e visuais conforme determinação federal. 

- Além da implantação, a empresa a ser contratada deverá fornecer serviço de 
hospedagem por 12 meses, contados a partir da data de início do projeto. 

- Exclusivamente o serviço de hospedagem poderá ser prorrogado, de comum 
acordo, com o objetivo de se manter o funcionamento do site. 

 

D. Manutenção e backup 

- As manutenções de melhoria ou evoluções deverão ser realizadas pela empresa de 



 

 

desenvolvimento. 

- A empresa contratada deverá realizar, armazenar e zelar pelo backup das 
informações e conteúdo do site do CAU/SC. 

- As evoluções serão realizadas por demanda e contabilizadas em horas técnicas a 
serem quitadas pelo CAU/SC, por esse motivo o presente projeto destina um número 
de horas técnicas para esse fim, a ser acordada entre as partes. 

 

E. Responsividade e acessibilidade 

- A empresa contratada deverá apresentar uma versão do site com responsividade 
mobile e acessibilidade para deficientes auditivos e visuais, conforme exigências da 
Lei Federal nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. 

- Toda e qualquer mudança para empregar as conformidades para acessibilidade 
devem ser informadas para o CAU/SC, a fim de avaliar e verificar se o site se adequa 
à necessidade. Os testes serão realizados de acordo com sites de verificação de 
acessibilidade como, por exemplo: http://dasilva.org. 

 

F. Buscador inteligente de palavras 

- O site deverá conter um sistema de busca inteligente, facilitando o usuário a 
encontrar o que ele deseja de forma mais ágil e fácil. 

- O ícone de busca deverá ficar disponível em todas as páginas de forma discreta para 
que usuário a utilize sempre que achar necessário, assim tendo maior agilidade para 
encontrar o que deseja. 

 

G. Newsletters 

- Deverá existir um campo para captação e coleta de endereço de e-mail para envio 
de newsletters aos interessados. 

- O desenvolvimento destes newsletters deverá ser de responsabilidade da agência 
digital e assim como outros serviços, deverá ser aprovado pelo CAU/SC antes de cada 
envio, visando melhor coerência das informações. 

 

H. Blog 

- O site contará com um blog integrado ao canal de notícias e artigos do CAU/SC, 
além de outras fontes de alimentação manuais para que o blog não apenas seja uma 
duplicidade de informação, mas um complemento às informações já disponibilizadas 
no site do CAU/SC. 

- O conteúdo deverá ser discutido com a equipe responsável do CAUSC para melhor 
aproveitamento, gestão e grau de informação do CAUSC. 

 



 

 

 

I. Manutenções, atualizações e ajustes 

- Será necessário manter mensalmente em perfeito funcionamento todos os produtos 
criados, através da manutenção e atualização dos serviços descritos nesse termo. 

- Todos os ajustes devem estar voltados a uma melhor experiência de navegação dos 
usuários. 

 

J. Sistemas integrados 

Deverão ser integrados ao site dois sistemas, abaixo descritos: 

 Agenda do Microsoft Outlook – Somente a agenda de eventos 

 Sistema de chat online – Atendimento online via chat 

A forma de integração poderá ser discutida com o responsável pelo departamento de 
tecnologia da informação do CAU/SC que dará todas as informações necessárias para 
auxiliar na integração das ferramentas. 

 

K. Presença das Redes Sociais  

O site do CAU/SC deverá conter botões para facilitar a captação de usuários e facilitar 
o acesso à informação, como botões de curtir, seguir, links para redirecionamento, 
entre outros. 

 

b. Da Agência Digital 

i. O serviço de agência digital consiste no desenvolvimento e administração das 
páginas do CAU/SC nas redes sociais disponíveis no mercado. Porém as páginas só 
poderão ser desenvolvidas a partir da solicitação do responsável pela área de 
comunicação do CAU/SC, visando controle das páginas e de seus conteúdos. 

ii.  Deverão ser observadas na prestação de serviço das atividades de Agência 
Digital, as seguintes especificações: 

 

A. Público – alvo  

O planejamento da Presença Digital deverá ser desenvolvido com o objetivo de 
atender o público geral, leigos e profissionais, visando atender as suas necessidades e 
facilitar o acesso à informação, notícia e acesso às ferramentas fornecidas pelo 
CAU/BR. 

 

B. Das Redes Sociais 

- A empresa vencedora deverá administrar todas as contas em redes sociais registradas 
do CAU/SC; e deverá padronizar cada página, publicação ou postagem respeitando o 



 

 

leiaute aprovado no desenvolvimento do site. 

- A agência deverá ter um profissional disponível para administrar, atualizar e manter 
a página, o profissional deverá responder dúvida, críticas e sugestões deixadas por 
usuários das redes sociais em que o CAUSC estiver presente. 

- Todos os cadastros das redes sociais deverão ser feitos com o endereço de e-mail 
causc@causc.gov.br. A senha do e-mail referido será entregue a agência digital após a 
assinatura do contrato. 

- A empresa vencedora deverá administrar o canal do CAU/SC no YouTube, além 
auxiliar nas postagens áudio visuais e montagem de conteúdo para esta plataforma. 

- Todo e qualquer indicador deverá ser apresentado por gráficos e relatórios, 
facilitando a visualização e promovendo maiores entendimentos para tomada de 
decisões de marketing. 

 

C. E-mail Marketing 

- A desenvolvedora deverá fornecer ferramenta própria ou de terceiros (não acrescendo 
no seu valor final) para envio de e-mails marketing, isto é, sistema de envio de e-mails 
em massa. 

- A ferramenta deverá ser administrada pela agência digital e utilizada sempre que 
houver demanda, visando sempre notificações, avisos, informativos, entre outros.  

- A ferramenta deverá contar com sistema AntiSpam, a fim de evitar a não visualização 
do item enviado; e conter sistema de relatório com estatísticas de recebimento, leitura, 
erros e outros indicadores que auxiliem na gestão da ferramenta e na gestão da agência 
digital. 

 

6. DO PERÍODO DE MIGRAÇÃO DE CONTEÚDO E POSTAGENS  

 Visando a continuidade dos serviços oferecidos aos profissionais Arquitetos e 
Urbanistas e demais usuários e frequentadores do site atual do CAU/SC, será de extrema 
importância à migração do conteúdo do site atual para o novo site a ser desenvolvido. 

 Essa migração deverá ser de inteira responsabilidade da empresa contratada, 
sendo que a mesma deverá alimentar os conteúdos em ambos os sites, tanto no que está 
em atividade quanto no site que estará sendo produzido pela Contratada. 

Todo conteúdo utilizado nas redes sociais será elaborado pela empresa de 
Assessoria de Comunicação do CAU/SC. 

 

7.  DO TREINAMENTO  

 A empresa vencedora deverá ministrar treinamento sobre o site e suas 
funcionalidades logo que o objeto for entregue em sua fase final. 

 O treinamento deverá ser ministrado sempre que for adicionado novos módulos 
ao site e que assim avaliados deverão ser alvo de novos treinamentos. 



 

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1.  Prover os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto; 

8.2. Cumprir o cronograma estabelecido ou outro eventualmente pactuado 
posteriormente; 

8.3. Utilizar os procedimentos de segurança no desenvolvimento do software; 

8.4. Utilizar somente cópias legais de softwares, sistemas operacionais e outros; 

8.5. Manter o sigilo absoluto sobre informações dos documentos integrantes dos 
serviços a serem prestados, sob pena de responsabilização civil e criminal; 

8.6. Atender às solicitações de serviços de acordo com as especificações técnicas 
mencionadas neste termo e no Edital; 

8.7. Responsabilizar-se por todos os tributos decorrentes do projeto, bem como 
eventuais encargos trabalhistas; 

8.8. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à contratante. 

 

9. DA GARANTIA 

 A empresa a ser contratada deverá garantir a manutenção dos serviços pelo 
prazo mínimo de 12 meses, após o termo de aceite da entrega do objeto contratado. 

 Eventuais correções de problemas renovarão a garantia do módulo defeituoso 
pelo mesmo prazo de 12 meses. 

 Em nenhum momento após a assinatura do contrato a empresa vencedora poderá 
deixar de zelar pela hospedagem do site, caso o mesmo fique off-line por negligência da 
vencedora a mesma deverá responder judicialmente sobre o ocorrido. 

 

10. DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA) 

 As empresas concorrentes poderão comparecer à Sede do CAU/SC, localizada na 
Av. Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro – 
Florianópolis, para dirimir dúvidas eventualmente existentes. 

 A visita técnica deverá ser marcada com antecedência mínima de 24h (vinte e 
quatro horas), através do e-mail- corti@causc.gov.br ou pelo telefone (48)3225-9599, de 
segunda à sexta feira, das 9hr as 12hr e das 13hr as 18hr, com o Coordenador de 
Tecnologia da Informação - CORTI. 

 

11. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

11.1. Os serviços deverão ser executados em duas etapas. 

11.1.1. A primeira etapa consiste na execução e entrega dos seguintes serviços: 

A. Pré-Projeto  



 

 

B. Desenvolvimento do Site Web 

C. Montagem das Páginas Sociais  

D. Migração de postagens e conteúdos 

11.1.2. A segunda etapa consiste na prestação mensal de serviços de Agência Digital do 
CAU/SC. 

11.1.2.1. Nesta etapa estão contemplados os serviços mensais de manutenção, suporte, 
hospedagem, atualização e ajustes técnicos do site institucional do CAU/SC, bem como 
das ferramentas e redes sociais. 

 

12. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

12.1. O cronograma de execução dos serviços descritos neste termo obedecerá aos 
seguintes prazos: 

Fase Descrição do Objeto Prazo/duração Valor Estimado 

1º 

Produto:  

 Desenvolvimento e entrega do Pré-

Projeto do site web do CAU/SC 

Até o 1º mês 

 

R$ 7.223,64 

 

2º 

Produto:  

 Desenvolvimento e entrega do site web 

do CAU/SC (Item 5) 

 Realização de treinamento  

Até o 2º mês  

 

R$ 15.124,56 

 

3º 

Produto:  

 Desenvolvimento e entrega das 

páginas sociais; 

 Entrega da ferramenta de E-mail 

Marketing; 

 Migração total das postagens e 

conteúdos. 

Até o 3º mês 

 

R$ 6.447,06 

 

 Valor Global Anual (Produtos)  R$ 28.795,26 

4º 

Serviço: 

 Serviços de manutenção, suporte, 

hospedagem, atualização e ajustes técnicos do 

site institucional do CAU/SC, bem como das 

ferramentas e redes sociais. 

 Agência Digital 

12 (doze) meses 

 

R$ 6.719,50 (mensal) 

 

Valor Global Anual (Serviços) R$ 80.634,00 

Valor Global Anual Total  R$ 109.429,26 

 

12.2. Todos os prazos mencionados no item 12.1 serão contados a partir da assinatura 
deste instrumento contratual. 



 

 

12.3. Os serviços de manutenção, suporte, hospedagem, atualização, ajustes técnicos e 
postagens de conteúdos nas atuais mídias do CAU/SC deverão ser executados a partir da 
assinatura do contrato, até a entrega definitiva dos produtos mencionados no item 
11.1.1 deste termo, sem prejuízo nenhum a CONTRATANTE. 

 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

9.1. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato. 

9.2. O prazo de vigência e execução do presente instrumento poderão ser prorrogados a 
critério da Administração, observado o disposto na Lei 8.666/93. 

 

14. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO  

13.1.  O valor global estimado para a prestação dos serviços constantes neste termo é de 
R$ 109.429,26 (cento e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis 
centavos), composto pelo valor total de R$ 28.795,26 (vinte e oito mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e vinte e seis centavos), referente à primeira, segunda e terceira 
fase e o valor mensal de R$ 80.634,00 (oitenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais), 
referente à quarta fase. 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO  

15.1. O pagamento referente aos produtos será efetuado mediante boleto ou depósito 

bancário, em três parcelas, assim definido (a ser preenchido pela CONTRATANTE): 

I - A primeira parcela será no valor de R$_________ (_________), correspondente a XX% 
(xxxxxx por cento) do valor contratado, a ser efetuado em até 45 (quarenta e cinco) 
dias após a assinatura do contrato, mediante a entrega e aprovação do Pré-Projeto e 
aceite do fiscal do contrato do CAU/SC; 

II - A segunda parcela será no valor de R$_________ (_________), correspondente a XX% 
(xxxxxx por cento) do valor contratado, a ser efetuado em até 75 (setenta e cinco) dias 
após a assinatura do contrato, mediante a entrega do Site Web do CAU/SC e aceite do 
fiscal do contrato do CAU/SC; 

III - A terceira parcela será no valor de R$_________ (_________), correspondente a XX% 
(xxxxxx por cento) do valor contratado, a ser efetuado em até 10 (dez) dias, após a 
entrega da montagem das páginas sociais e migração de postagens e conteúdos e 
aceite do fiscal do contrato do CAU/SC.  

15.2. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal de R$ xxx (xxx) 
correspondente aos serviços de manutenção, suporte, hospedagem, atualização e ajustes 
técnicos do site institucional do CAU/SC, bem como das ferramentas e redes sociais, 
além da Agência Digital. 

15.2.1. Estão incluídos no valor dos serviços contratados, mensalmente, todos os custos 
diretos e indiretos para a entrega dos objetos desta contratação, inclusive as despesas 
com transportes, materiais, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, 



 

 

equipamentos, ferramentas, custo de instalação de equipamentos, encargos da legislação 
social, trabalhista e previdenciária, por quaisquer danos causados a terceiros ou 
dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e 
federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto desta 
contratação, sem que caiba à Contratada, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação ao CAU/SC. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1. A dotação orçamentária para suportar as despesas com a execução do contrato 
será oriunda do seguinte elemento: nº 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias. 

 

 
17. DA FISCALIZAÇAO E GESTÃO DO CONTRATO  

17.1 A fiscalização da execução deste Contrato será exercida pela Contratante, nos 
termos dos Arts. 67 e 68 da Lei 8.666/93, pelo Assessor Especial do CAU/SC, cujas 
atribuições são: 

17.2 A qualquer tempo e por solicitação formal, a Contratada deverá apresentar 
quaisquer documentos comprobatórios e disponibilizar pessoal capacitado para 
responder a auditorias e verificações de iniciativa direta da Contratante, ou por 
iniciativa de ordem legal, de modo a evidenciar os critérios de formação de preços e 
eventos geradores dos valores faturados. 

17.3. A gestão deste contrato será realizada pelo Gerente Geral do CAU/SC. 

 
 
18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 O CAU/SC se reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, com 
aviso prévio de 05 (cinco) dias, a execução dos serviços, mediante pagamento único e 
exclusivo dos trabalhos já executados, por ajuste entre as partes interessadas. 
 

 

Lucas Henrique Gomes da Rocha 

Coordenador de Tecnologia da Informação do CAU/SC 

 

 

Maria Carolina Santiago  

Analista de Compras, Licitações e Contratos do CAU/SC 


