
 

 

ESCLARECIMENTO 01 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - UASG 926482  
 

Ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais – CAU/MG 
 
Ref: Questionamento 
 
Pregão Eletrônico nº 002/2020 
Processo Administrativo: 0056/2020  
 
Nós da empresa AWS DESENVOLVIMENTO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 33.136.331/0001-02, temos 
interesse na participação do Pregão Eletrônico Nº 002/2020 / PROCESSO DE COMPRAS Nº 56/2020.  
 
Vimos por meio deste levantar dois questionamentos.  
 
O primeiro abaixo citado descrito no ESCOPO: 

 
“Mapa: possibilidade de visualizar no mapa (Google 
Maps) o endereço cadastrado na denúncia.” 

 
Por se tratar de um órgão público e principalmente levando-se em conta a base de associados do CAU-
MG, acreditamos que a versão API free do Google Maps não irá atender a vossa demanda uma vez que 
o app na versão FREE possui limites de 2500 requisições de webservices e 25 pageviews. 
 
Pergunta 1: Deste modo questionamos os custos referentes ao pacote de dados do Google Maps já estão 
inclusos no projeto? Ou os valores advindos da cobrança do mesmo serão de responsabilidade da CAU-
MG, cabendo à empresa desenvolvedora dos sistema apenas desenvolver a aplicação que permita tal 
visualização no mapa conforme o ESCOPO ? 
 
Questionamos tal fato uma vez que tais custos e mensuração de consumo de requisições não foram 
descritos no ESCOPO e tais provedores tem seu custo repassados em dólar. O que no mínimo encareceria 
em demasia o projeto.  
 
 
Pergunta 2:  Nosso segundo questionamento diz respeito ao desenvolvimento do projeto, o Back End (a 
ponte entre os dados que vem do navegador/app rumo ao banco de dados e vice-versa) será de 
responsabilidade da contratante ou da contratada? 
 
 
Resposta1:  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG já trabalhou com uma 
plataforma similar ao que está sendo licitado, com o objetivo de cadastrar denúncias realizadas por meio 
de dispositivos móveis. A mesma utilizava da versão gratuita do Google Maps, que atendeu a demanda 
por anos. 

 
Mesmo que o número de arquitetos e urbanistas registrados em Minas Gerais seja considerável, a 
quantidade de usuários do aplicativo anterior não era. Com base nessa realidade e em números de 
utilizações que temos em mãos, manteremos a aplicação da versão API free do Google Maps.  

 
Nas primeiras semanas serão feitas análises dos períodos iniciais de utilização do aplicativo por parte dos 



 

 

profissionais. Se for necessária uma ampliação do pacote de dados do Google Maps, pode-se acrescer 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.      
 

 
Resposta 2:  Todo o desenvolvimento do aplicativo fica a cargo da contratada, inclusive o Back End. Os 
únicos itens que tem parâmetros a seguir e conteúdo produzido pela contratante são os que constam na 
seção “DESIGNG” do Anexo I – ESCOPO DO PROJETO, que listo abaixo: 

  

 O layout do aplicativo deve ser moderno, intuitivo e leve, utilizando o manual de identidade 
visual do CAU/BR como parâmetro, mas não como padrão; 

 A logo do aplicativo será entregue pela Assessoria de Comunicação do CAU/MG, assim como o 
ícone para loja e acesso em dispositivos móveis. 

 


