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CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO 

 

O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, 

com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a abertura das inscrições para 

o 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS, nos termos deste documento. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação trata de concurso para escolha de solução tecnológica baseada em software. 

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

2.1. O Edital poderá ser consultado no site www.celic.rs.gov.br. 

 

3. DA DATA E DO LOCAL DO CONCURSO 

3.1. As inscrições para o concurso estarão abertas de 27/05/2019 a 12/07/2019. 

3.2. O concurso ocorrerá no período de 19/07/2019 a 09/08/2019, podendo ser prorrogado, nos termos 

desse documento. 

3.3. As etapas presenciais do concurso ocorrerão no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do 

Sul, sito a Rua Riachuelo 1031, Centro Histórico, Porto Alegre, RS e/ou em outro local, na cidade de 

Porto Alegre, previamente comunicado. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. O concurso destina-se a qualquer pessoa física interessada, reunida em times ou individualmente, 

em especial gestores públicos, servidores da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul e 

estudantes. 

4.2. Estão impedidos de participar do concurso como concorrentes os membros das comissões de 

apoio ao concurso, nos termos desse documento, seus parentes em linha reta, colateral ou afim, até o 

terceiro grau. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições devem ser realizadas conforme indicado no Anexo I – Termo de Referência. Não 

serão aceitas inscrições fora do prazo. 

 

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

6.1. Os esclarecimentos quanto ao Edital poderão ser solicitados à Comissão Permanente de 

Licitações, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do concurso, devendo ser 

enviado para o endereço eletrônico cpl@planejamento.rs.gov.br. 
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6.2. A impugnação ao Edital deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na Av. 

Borges de Medeiros nº 1501 - 2º andar, nas dependências do Centro Administrativo Fernando Ferrari 

- CAFF, em Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, horário comercial, de segunda a sexta-feira em dias 

úteis ou através do e-mail cpl@planejamento.rs.gov.br. 

6.3. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital, o licitante que não se manifestar em até 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do concurso, apontando as falhas ou 

irregularidades que viciaram este edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.4. Qualquer cidadão poderá impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o 

pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura do concurso. 

6.5. O cidadão ou o licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões 

fundamentadas ao Presidente da Comissão de Licitação, que responderá à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis. 

6.6. Acolhida a impugnação do cidadão ou do licitante contra o instrumento convocatório, será 

definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

7. DA FONTE DE RECURSOS 

7.1. Para efeitos de premiação, a execução orçamentária será feita do seguinte modo: 

7.1.1. Fonte de recurso: 

7.1.2. Recurso: 

7.1.3. Projeto-atividade: 

7.1.4. Elemento despesa: 

7.1.5. Valor: R$ 16.000,00. 

 

8. DOS REQUISITOS LEGAIS E LICENCIAMENTO DAS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS 

8.1. Para a participação concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS, os Autores (Autor e Coautor(es)) 

das soluções concedem as renúncias dos direitos da autoria ao Estado do Rio Grande do Sul, a título 

gratuito, isto é, não sendo devido qualquer tipo de remuneração ou compensação, a qualquer tempo, 

exceto pelo previsto nesse concurso, como premiação, em conformidade às exigências do artigo 111 

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

8.2. Os Autores (Autor e Coautor(es)) comprometem-se a propor apenas soluções cujo uso e 

manutenção, em quaisquer das suas formas, é independente de qualquer software “fechado” isto é, 

qualquer código-fonte que não se encaixe na definição de software de código aberto (The Open 

Source Definition). 

8.3. Todo o material em relação ao qual os Autores (Autor e Coautor(es)) renunciam aos direitos da 

autoria ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos desse documento, ficam, pelo ato próprio de 

submissão das propostas pelos Autores (Autor e Coautor(es)), licenciados sob a forma da licença 

Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-AS 4.0). 
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela organização do evento. 

9.2 O vencedor não poderá participar de futura licitação para executar o objeto, podendo apenas 

auxiliar na fiscalização da execução do trabalho. 

9.3. Dos atos praticados por quaisquer das comissões de apoio ao concurso, nos termos desse 

documento, serão admitidos recursos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da divulgação 

final do resultado do concurso, cabendo à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a decisão 

final em nível administrativo sobre os recursos. 

9.3.1. Os recursos deverão ser interpostos e enviados à Comissão Permanente de Licitações, para o 

endereço eletrônico cpl@planejamento.rs.gov.br. 

9.4. A homologação do concurso se dará por meio da publicação, no Diário Oficial do Estado, junto 

com a composição da Banca Julgadora. 

9.5. Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo: 

Anexo I – Termo de Referência. 

 

    Porto Alegre,          de                     de         . 

 

(Autoridade Competente)  
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS 

Apresentação 
 

O concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS é uma iniciativa integrante do 

componente Plataforma de Serviços Digitais do Programa RS Digital. 

O Programa RS Digital tem por objetivo transformar a experiência no relacionamento 

do cidadão com o Estado, por meio da adoção de serviços digitais mais ágeis, convenientes 

e simples. Está alinhado à estratégia governamental de incentivo à inovação. 

A Plataforma de Serviços Digitais é um espaço institucional de coordenação de 

elementos relacionados a serviços (públicos) digitais. Como tal, é um componente do 

Programa RS Digital. 

O objetivo do concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS é disponibilizar, ao Estado do 

Rio Grande do Sul, soluções tecnológicas de software que atendam necessidades da 

Administração Pública Estadual, no âmbito da Plataforma de Serviços Digitais, nos termos 

desse documento. 

Objeto 
Trata-se de concurso para escolha de solução tecnológica baseada em software, 

nos termos desse documento, em particular no Anexo 1 - Requisitos Técnicos. 

Promotor 

 O Estado do Rio Grande do Sul é, por meio da Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - em parceria com a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, 

a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e a Cia. de Processamento de Dados do 

Estado do Rio Grande do Sul - o promotor do concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS. 

Justificativa 

O concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS é assim denominado, por duas razões: i) 

é um concurso da espécie hackathon/desafio e ii) a solução visada no concurso deve 

atender prédios públicos tomando como referência central o Centro Administrativo do 

Estado do Rio Grande do Sul, o CAFF. 

Um hackathon é um concurso de inovação no qual os participantes têm a tarefa de 

abordar um problema específico. O termo vem das palavras "hack" - uma rápida solução do 

tipo faça você mesmo para superar um problema - e "marathon" - o famoso evento que 

testa a resistência dos participantes. Durante um hackathon, hackers, desenvolvedores, 

empreendedores, gestores e designers se reúnem para inovar, conceber, codificar e lançar 

seu projeto para um corpo de jurados. Esses avaliam e selecionam as melhores soluções 
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que, em geral, são premiadas, como neste caso. Alguns hackathons são realizados como 

eventos em que os participantes se encontram, fisicamente, durante mais ou menos 48 

horas, enquanto outros ocorrem através de uma plataforma online. 

O concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS tem semelhanças com os hackatons em 

forma de desafio, onde as atividades não são concentradas em local e tempo específico, 

podendo ser executadas presencialmente, como no evento de apoio, e remotamente nas 

semanas seguintes, nos termos desse documento. Num hackaton/desafio, a ideia é 

proporcionar aos participantes o convívio em todas as etapas de desenvolvimento da 

solução. 

Há conveniência e oportunidade, para o Estado do Rio Grande do Sul, em realizar 

o concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS. 

Há conveniência, tendo em vista pelo menos as seguintes razões; o concurso 

promove: 

1. um ambiente de inovação e colaboração entre a SEPLAG, demais secretarias com 

sede no CAFF e, ainda, o Arquivo Público, servidores da Administração Pública 

Estadual, a comunidade universitária e a sociedade em geral, mesclando 

conhecimentos acadêmicos com a práticas do mercado profissional, estimulando a 

criação de produtos com base em tecnologias inovadoras, a abertura de dados e o 

compartilhamento simbiótico destas tecnologias com a sociedade; 

2. a geração de inovações,  a ideação e construção de soluções para resolução de 

problemas, a implementação de práticas ou ideias mais eficientes e efetivas em 

serviços públicos, porque concebidas por atores externos que geralmente não são 

envolvidos nesse processo de design; 

3. a melhoria da imagem institucional da Administração Pública Estadual, o aumento 

da confiança entre governo e cidadãos; 

4. a participação social: a criação de um ambiente de alta valorização da colaboração 

com cidadão, coprodução de serviços e fortalecimento da democracia, capacidade 

cívica e sentimento de pertencimento e visibilidade; 

5. a aprendizagem, o compartilhamento de conhecimento e aprendizado em rede e 

aproveitamento do valor da inteligência coletiva; e 

6. a aceleração de mudanças organizacionais e preparação do corpo estatal para o 

processo de inovação aberta. 

Há oportunidade, tendo em vista as seguintes razões: 

1. O Estado necessita com urgência das soluções tecnológicas visadas no 

concurso, em particular no que diz respeito à melhoria da comunicação com 

os agentes públicos atuando no CAFF. 

2. Atualmente, o Estado enfrenta uma grave crise fiscal e baixa disponibilidade 

de recursos financeiros. 
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3. Há, no Brasil e no mundo, uma crise de legitimidade do Poder Público como 

administrador dos conflitos sociais, e o concurso contribui para a melhoria da 

imagem institucional da Administração Pública Estadual. 

Comissões de Apoio 

 Para realização das atividades, o concurso contará com as seguintes estruturas de 

pessoal de apoio, com suas respectivas funções e finalidades: 

● Comissão Organizadora: grupo responsável pela organização geral do concurso; 

● Comissão de Curadores: grupo responsável pela concepção e decisões estratégicas 

do concurso; 

● Comissão de Mentores; grupo responsável por orientar os times participantes do 

concurso durante os trabalhos; e 

● Banca Julgadora: grupo responsável por avaliar e selecionar as propostas dos times 

participantes. 

A Comissão Organizadora será composta, pelo menos, pelas seguintes pessoas e 

representações: 

● Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva - Secretaria de Planejamento, Orçamento 

e Gestão; 

● André Benetti - Secretaria de Governança e Gestão Estratégica; 

● Tiago Abreu - Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; 

● Luciana Hahn Menezes - Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio 

Grande do Sul; e 

● Aerta Grazzioli Moscon - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul 

A Comissão de Curadores será composta, pelo menos, pelas seguintes 

representações: 

● Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

● Secretaria de Governança e Gestão Estratégica; 

● Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; 

● Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul; 

● Representante do meio acadêmico; e 

● Representante da comunidade hacker. 

A Comissão de Mentores é uma equipe de apoio multidisciplinar, sem remuneração, 

composta por convidados do terceiro setor, docentes, membros de órgãos e entidades da 

24/05/2019 09:47:59 SEPLAG/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR ABERTURA 1° HACKAFFTHON... 256

19130000023460



  

Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 

Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 
 

Administração Pública Estadual, de diferentes áreas de conhecimento e será composta, 

pelo menos, pelas seguintes representações: 

● Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

● Secretaria de Governança e Gestão Estratégica; 

● Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; 

● Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul; 

● Representante do meio acadêmico; e 

● Representante da comunidade hacker. 

A composição da Banca Julgadora será divulgada com a publicação do resultado do 

concurso. 

A critério da promotora do concurso, a composição e representação das comissões 

de apoio pode ser alterada. 

Todos membros participantes das comissões citadas acima, receberão ao fim do 

concurso, certificado de participação contendo descrição de papel desempenhado e horas 

dedicadas. 

Etapas e Cronograma 

O processo seletivo do concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS tem as seguintes 

etapas e o seguinte cronograma: 

DATA (ano 2019) ETAPA 

27/05 a 12/07 Inscrição 

19/07 Encontro para compartilhamento e celebração - início do evento de apoio 

20/07 a 21/07 Desenvolvimento e proposição preliminar das soluções 

21/07 Avaliação preliminar das soluções propostas - fim do evento de apoio 

22/07 a 26/07 Desenvolvimento e proposição intermediária das soluções classificadas 

26/07 Avaliação intermediária das soluções propostas 

27/07 a 03/08 Teste e avaliação final das soluções classificadas 

09/08 Premiação e Celebração 

Inscrição 
As inscrições devem ser feitas no período indicado no cronograma acima. Não serão 

aceitas inscrições fora do prazo. 
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São permitidas inscrições de indivíduos ou grupos de indivíduos (doravante, times). 

Para as inscrições de time os interessados devem formar equipes compostas por no mínimo 

2 (dois) e no máximo 5 (cinco) integrantes e a inscrição deve ser feita por um dos membros 

do time. Todos os membros do time deverão ser corretamente identificados no formulário de 

inscrição para times. É vedada a participação do mesmo indivíduo em mais de um time. 

Os inscritos como indivíduos formarão times na próxima etapa do concurso, sob a 

orientação da Comissão Organizadora, nos termos desse documento. É vedada a 

participação individual no concurso. 

As pessoas interessadas em participar do concurso devem preencher o formulário 

eletrônico de inscrição disponível em http://hackaffthon.rs.gov.br. Os atributos a serem 

preenchidos constam do Anexo 2 - Modelo do Formulário Eletrônico de Inscrição. Se 

concluído com sucesso o preenchimento e enviado o formulário, o usuário receberá uma 

confirmação do pedido de inscrição. 

A Comissão Organizadora avaliará os pedidos de inscrição. Serão rejeitados 

aqueles que i) apresentem dados incompletos ou imprecisos no formulário eletrônico de 

inscrição; ii) sejam inconsistentes com as regras desse concurso. 

Até o dia 16/07/2019 será divulgada relação das inscrições confirmadas, junto com o 

relatório de avaliação dos pedidos de inscrição, que definirá quais  foram aceitos e quais 

foram rejeitados (nesse último caso, com a justificativa para a rejeição do pedido). 

O candidato poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 1 (um) dia útil, em 

relação às inscrições rejeitadas. O recurso deverá ser enviado à Comissão Permanente de 

Licitações, para o endereço eletrônico cpl@planejamento.rs.gov.br. 

Relativamente a essa etapa do concurso, adicionalmente, é facultado à Comissão 

Organizadora: 

● encerrar o processo de inscrições a partir do momento em que houver 60 (sessenta) 

indivíduos inscritos (individualmente ou como parte de um time);  

● suspender ou cancelar as demais etapas do concurso caso o número de indivíduos  

inscritos (individualmente ou como parte de um time) seja menor do que 10 ou o 

número de times inscritos seja menor do que 3; e 

● decidir sobre outras questões relativas à formação dos times, quer dos inscritos 

como tal, quer dos formados durante o concurso. 

As inscrições serão gratuitas e as despesas com passagens, locomoção, 

acomodação e afins, durante o concurso, serão de responsabilidade exclusiva dos 

participantes. 

Encontro para compartilhamento e celebração  
Essa etapa dá início ao evento de apoio ao concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS 

(doravante, evento de apoio). 

No dia indicado no cronograma acima e no local do concurso haverá um encontro 

entre os participantes inscritos e as comissões do concurso para organização geral, 
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dinâmicas de grupo e palestras relacionadas aos objetivos do concurso. Essa etapa terá 

duração de 5 horas, iniciará às 19h e encerrará até às 0h00 do dia seguinte. A critério da 

Comissão Organizadora, essa etapa poderá ser aberta ao público em geral e transmitida 

online. 

O principal objetivo dessa etapa é a formação dos times (para os inscritos 

individualmente),  o alinhamento de conceitos quanto aos objetivos e regras do concurso e 

a definição do grupo de mentores para os times. Os mentores acompanharão os times a 

partir dessa etapa do concurso. 

Para a composição dos times, os participantes inscritos individualmente formarão, 

até o fim dessa etapa, equipes compostas de 2 (dois) a, no máximo, 5 (cinco) integrantes. A 

Comissão Organizadora estimulará a formação de equipes com caráter multidisciplinar, ou 

seja, que contenham integrantes de diferentes áreas de formação e/ou pesquisa. Na 

medida do possível será observada, também, a diversidade de gênero para a composição 

dos times. 

Fica a critério dos participantes da competição a formação dos times, para tanto 

devem se inscrever no formato de time. É facultado à Comissão Organizadora alocar os 

participantes inscritos de forma individual em times formados de modo a fomentar a 

multidisciplinaridade e a convergir para os objetivos do concurso. 

Durante o concurso, haverá 3 momentos reservados para celebração entre 

participantes, membros das comissões de apoio e demais convidados, a saber: i) nessa 

etapa de abertura do evento de apoio; ii) no final do evento apoio; e iii) no dia da premiação 

do concurso. 

Motivadamente, e a critério da Comissão Organizadora, será desclassificado e 

excluído dessa ou de qualquer outra das demais etapas do concurso o indivíduo cujo 

comportamento possa ser prejudicial ao bom andamento do concurso, sem nenhum 

prejuízo adicional para o time do qual é parte. 

Desenvolvimento e proposição preliminar das soluções 
Nos dias indicados no cronograma acima e no local do concurso, das 8h às 22 

horas, os times definidos ou consolidados na etapa anterior trabalharão no desenvolvimento 

das soluções visadas, com a orientação dos mentores definidos na etapa anterior. 

Nessa etapa, os participantes deverão portar consigo computadores pessoais ou 

dispositivos eletrônicos afins para realização das atividades, sendo de sua inteira 

responsabilidade a guarda de todos os seus bens. 

A Comissão Organizadora manterá disponível rede elétrica e rede lógica wi-fi 

dedicada aos participantes do concurso, com possibilidade de acesso ilimitado à Internet.  

Nessa etapa, é facultado aos times desenvolverem apenas preliminarmente as 

soluções.  É suficiente que o time seja capaz de apresentar protótipos dos produtos que, 

conjuntamente, compõem a solução visada no concurso. 

Para a proposição das soluções, serão definidos pela Comissão Organizadora o 

horário e dinâmica e informados a todos participantes. A proposição deve ser feita 

tempestivamente, no horário e prazo definidos. 
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Conforme ordem previamente definida, os times deverão apresentar o PITCH das 

soluções desenvolvidas à Banca Julgadora. Cada time disporá de até 10 minutos para 

apresentação da solução desenvolvida. Estarão disponíveis recursos para a exibição de 

telas dos computadores dos participantes (projetor ou dispositivo semelhante). É 

responsabilidade do participante certificar-se previamente da compatibilidade entre o seu 

equipamento e os recursos disponibilizados pelo concurso. 

Avaliação preliminar das soluções propostas 
Nessa etapa, a Banca Julgadora avalia e seleciona as soluções propostas. 

A critério da Banca Julgadora, serão consideradas formalmente inaptas para 

avaliação técnica material as proposições de solução que não atendam a algum dos 

requisitos desse documento, em particular da seção Requisitos Técnicos para Proposições 

de Soluções do Anexo 1, e serão eliminados do concurso os respectivos times proponentes.  

Para avaliação, se adotará o seguinte método de pontuação. Para cada solução 

proposta, cada membro da Banca Julgadora atribuirá uma nota, um número inteiro de 0 a 

100, para cada quesito em avaliação, nos termos desse documento, em particular a seção 

Quesitos para Avaliação de Soluções do Anexo 1. Essas notas serão somadas e divididas 

pelo número de quesitos em avaliação, dessa forma tem-se a nota final da respectiva 

solução atribuída pelo respectivo avaliador. A nota final da solução proposta pelo time será 

calculada como a média aritmética simples das notas de todos os avaliadores para a 

respectiva solução. 

Serão eliminados do concurso os times cuja respectiva nota final da solução 

proposta seja menor do que 70. Os times cuja respectiva nota final da solução proposta seja 

igual ou maior do que 70 estão classificados em pé de igualdade para a próxima fase do 

concurso. Em caso de eliminação de todos os times participantes, o concurso é encerrado. 

Essa etapa finaliza o evento de apoio. 

Desenvolvimento e proposição final das soluções classificadas 
Nos dias indicados no cronograma acima, em local a ser providenciado pelos 

próprios times, os times classificados na etapa anterior trabalharão na continuação do 

desenvolvimento das soluções visadas.  A orientação por parte dos mentores será definida 

pela Comissão Organizadora, ficando garantida uma reunião presencial do mentor com o 

time, de pelo menos duas horas, diária, em Porto Alegre ou por videoconferência, durante 

toda essa etapa. 

Nessa etapa, os participantes poderão desenvolver seus trabalhos em qualquer 

lugar, com quaisquer equipamentos, não sendo vedada a participação de pessoas não 

inscritas no concurso. Essa condição não se aplica, contudo, a atividade de proposição final 

da solução, restrita exclusivamente aos membros inscritos do time. 

Nessa etapa, não é facultado aos times desenvolverem apenas preliminarmente as 

soluções. É necessário que, ao final dessa etapa, o time esteja em condições de submeter 

produtos finalizados, entendidos como código-fonte escrito ou mobilizado, tal que permita o 

funcionamento dos produtos. 
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Para a proposição intermediária das soluções, serão definidos pela Comissão 

Organizadora o horário e dinâmica e informados a todos participantes. A proposição deve 

ser feita tempestivamente, no horário e prazo definidos. 

Conforme ordem previamente definida, os times deverão apresentar o PITCH 

(apresentação rápida de produto/solução) das soluções desenvolvidas à Banca Julgadora. 

Cada time disporá de até 30 minutos para apresentação da solução desenvolvida. Estarão 

disponíveis recursos para a exibição de telas dos computadores dos participantes (projetor 

ou dispositivo semelhante). É responsabilidade do participante certificar-se previamente da 

compatibilidade entre o seu equipamento e os recursos disponibilizados pelo concurso. 

Avaliação intermediária das soluções propostas 
Nessa etapa, a Banca Julgadora avalia e seleciona as soluções preliminarmente 

classificadas e desenvolvidas complementarmente na etapa anterior. 

A critério da Banca Julgadora, serão consideradas formalmente inaptas para 

avaliação técnica material as proposições de solução não atendam a algum dos requisitos 

desse documento, em particular da seção Requisitos Técnicos para Proposição de 

Soluções do Anexo 1, e serão eliminados do concurso os respectivos times proponentes. 

Para avaliação, se adotará o mesmo método de pontuação adotado na etapa de 

avaliação preliminar, observados os quesitos em avaliação específicos para essa etapa, nos 

termos desse documento, em especial na seção Quesitos para Avaliação de Soluções do 

Anexo 1. 

Serão eliminados do concurso os times cuja respectiva nota final da solução 

proposta seja menor do que 70. Em caso de eliminação de todos os times participantes, o 

concurso é encerrado. 

Os times cuja respectiva nota final da solução proposta seja igual ou maior do que 

70 estão classificados para a próxima fase do concurso e suas notas serão consideradas na 

etapa seguinte.  

Teste e avaliação final das soluções classificadas 
Nos dias indicados no cronograma acima, em horário e local indicados pela 

Comissão Organizadora, em Porto Alegre, entre 8h e 22 horas, as soluções classificadas 

serão testadas e avaliadas do seguinte modo. 

Para todos os times classificados na etapa anterior será disponibilizado ambiente 

para testes dos produtos componentes da solução, pelo prazo de cinco dias, prorrogáveis 

por até mais dois dias, desde que solicitado ou aceito por todos os times participantes e 

aceito pela Banca Julgadora. Durante os testes, os mentores poderão sugerir melhorias a 

serem incorporadas pelos times no produto antes da avaliação final pela Banca Julgadora, 

que podem ou não ser aceitas pelo time. 

Findo o prazo de testes da solução, a Banca Julgadora avaliará se a solução testada 

do primeiro melhor time classificado na etapa anterior está suficientemente desenvolvida e 

atende aos objetivos do concurso. Cada membro da Banca Julgadora responderá à 

seguinte pergunta: a solução testada está suficientemente desenvolvida e atende aos 

objetivos do concurso? Em caso de resposta negativa, o julgador deve registrar as razões 
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nas quais se baseou para adotar sua posição. Se a maioria da Banca Julgadora responder 

sim, ou se houver empate, considera-se que a solução testada está suficientemente 

desenvolvida e atende aos objetivos do concurso e o respectivo time é declarado vencedor 

do concurso. Se a maioria da Banca Julgadora responder não, considera-se que a solução 

testada não está suficientemente desenvolvida e não atende aos objetivos do concurso e o 

respectivo time é eliminado do concurso e a mesma dinâmica é aplicada ao próximo time 

melhor classificado na etapa anterior, se houver. Se não houver, o concurso é encerrado. 

Essa dinâmica será aplicada até que, ou o concurso é encerrado, ou há um time declarado 

vencedor do concurso. 

Se, considerando as notas do times classificados na etapa anterior, houver empate, 

se adotará os seguintes critérios de desempate para definir o time melhor classificado entre 

os empatados (para efeitos da dinâmica acima): 

● melhor nota no quesito abrangência do escopo funcional; 

● melhor nota no quesito usabilidade; 

● diversidade de gênero no time; e 

● sorteio 

Premiação e Celebração 

 Se houver um time vencedor do concurso, definido na etapa anterior, a esse time 

será concedido prêmio no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Para efeitos de 

pagamento, o valor total será dividido igualmente entre os membros do time, e pago 

individualmente. 

Todos os times que propuserem soluções receberão certificados de participação no 

evento. 
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Anexo 1 do Termo de Referência - Requisitos Técnicos 

Requisitos da solução visada 

Esse anexo descreve as condições que devem ser satisfeitas pela solução visada e 

as capacidades e aptidões que devem lhe pertencer. Descreve, portanto, a razão de ser do 

concurso, aquilo para o quê está sendo promovido. Coletivamente, nesse anexo, referimo-

nos a essas condições, capacidades e aptidões como requisitos ou, mais precisamente, 

como os requisitos a serem atendidos pela solução visada. 

Essa descrição de requisitos serve, entre outros fins, para: 

● avaliação da justificativa para o concurso; 

● avaliação das soluções apresentadas pelos participantes concorrentes; e 

● orientação para o trabalho dos participantes concorrentes. 

Esse anexo tem duas grandes seções: Dimensão Negócio e Dimensão Tecnologia. 

Essa divisão espelha, grosso modo, a distinção no uso do conceito de requisitos, de um 

lado nas disciplinas Análise de Negócio e Gerenciamento de Processos de Negócio e, de 

outro lado, na Engenharia de Software. 

Requisitos (dimensão Negócio) 

Os requisitos da solução visada, sob a dimensão Negócio, dividem-se em 2 

escopos: 

1. Serviços digitais de suporte da SEPLAG; e 

2. Prédio público inteligente (CAFF). 

A solução pode atender qualquer um dos escopos e, também, ambos. O número de 

escopos atendidos (se apenas um ou ambos) será considerado na avaliação do quesito 

abrangência do escopo funcional. 

Base de Conhecimento para o Escopo 1: Plataforma de Serviços digitais 

A solução visada, em particular no que diz respeito ao Escopo 1 - Serviços digitais 

de suporte da SEPLAG, alinha-se à Plataforma de Serviços Digitais. Assim, a fim de 

descrever efetivamente os requisitos da solução visada, sob esse escopo, convém 

compartilhar uma base de conhecimento para o domínio ao qual a solução visada pertence. 

Essa é a função das próximas duas subseções. 

Glossário para a Plataforma de Serviços Digitais 

Nesse documento, algumas expressões devem ser entendidas num sentido técnico 

e preciso. Para expô-los, algumas definições e explicações seguem abaixo. 
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[5]1 Agente público é, conforme Lei Federal 13.460, "quem exerce cargo, emprego 

ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração"; portanto, aquele executa, no âmbito do órgão ou entidade da administração 

pública a que está vinculado, os processos de negócio subjacentes à prestação de serviços 

públicos. 

[1] Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management - 

BPM), conforme BPM-CBOK adaptado para organizações públicas2, é “uma disciplina 

gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização pública com deveres, 

direitos, expectativas e necessidades de beneficiários, por meio do foco em processos 

ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, 

papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar 

desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos.” Nessa definição, BPM 

inclui, mas não se resume a, tecnologias. 

[6] Plataforma de Serviços Digitais é um espaço institucional de coordenação de 

elementos relacionados a serviços (públicos) digitais. Abrange as dimensões: Humana, 

Negócio, Tecnologia e Dados3. 

[2] Processo de negócio é, no contexto de BPM adaptado para organizações 

públicas4, “um trabalho que gera benefícios aos beneficiários ou apoia/gerencia outros 

processos. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, interfuncional e até mesmo 

interorganizacional. A noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é chave, pois envolve 

todo o trabalho, cruzando limites funcionais necessário para gerar benefício ao beneficiário.” 

[3] Processo (de negócio) digital é um processo de negócio que atende, parcial ou 

integralmente, as seguintes condições: 

1. a orquestração e/ou coreografia do processo é automatizada: as regras de fluxo de 

trabalho, parcial ou integralmente, provêm, em tempo de execução, de dispositivos 

eletrônicos, máquinas previamente programadas (motores de processos); 

2. é livre de papel: não depende, para sua execução, de documentos físicos, apenas 

de suporte eletrônico; e 

3. é “inteligente”: não demanda a agentes humanos informações alcançáveis por meio 

eletrônico. 

                                                        
1 Os números entre [] indicam uma trilha de leitura respeitando a ordem lógica das definições, 

diferente da ordem alfabética. 
2 Como organizações públicas não têm clientes (clientes podem ser, por exemplo, excluídos da 

fruição de bens e serviços com base na capacidade de pagamento), têm beneficiários; como os 
beneficiários dos bens disponibilizados e dos serviços prestados por organizações públicas - os 
beneficiários de políticas públicas - são portadores não apenas de necessidades e expectativas, mas 
também de direitos e obrigações, a definição pode ser adaptada de BPM-CBOK desse modo, sem 
prejuízo da ideia fundamental. Adaptado de p. 40 de BPM-CBOK, v3.0. 
3 Nesse anexo são abordados os requisitos, segundo a dimensão Negócio (seção atual) e a 

dimensão Tecnologia (seção seguinte). Ficam excluídas, portanto, a dimensão Humana e a 
dimensão Dados. 
4 Como organizações públicas não têm clientes, têm beneficiários, não entregam valor (num certo 

sentido específico), geram benefícios, a definição pode ser adaptada de BPM-CBOK desse modo, 
sem prejuízo da ideia fundamental. Adaptado de p. 35 de BPM-CBOK, v3.0. 
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Portanto, um processo digital admite grau: um processo pode ser mais, ou menos, 

digital, conforme atenda mais, ou menos, as condições acima. 

[7] Serviço (digital) de suporte é um serviço digital interno, inerente a processos 

de suporte5 aos órgãos e entidades da administração pública. São processos replicáveis, 

utilizáveis em - e por - todos os órgãos e entidades da administração pública sem 

modificações e, enquanto tais, estão sob governança centralizada. 

[5] Serviço (público) digital, do ponto de vista organizacional, é um serviço público 

cujos respectivos processos de negócio subjacentes são digitais; portanto, é a execução, 

direta ou indireta, por órgão ou entidade da administração pública, mediante agentes 

públicos em atuação no órgão ou entidade, de processos de negócio digitais, orientado à 

geração de benefícios, quer para beneficiários externos ao conjunto dos órgãos e entidades 

da administração direta - a população - (serviço digital externo); quer para beneficiários 

internos, outros agentes públicos (serviço digital interno). 

[4] Serviço público é, conforme Lei Federal 13.460: "atividade administrativa ou de 

prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou 

entidade da administração pública"; do ponto de vista organizacional, é a execução, direta 

ou indireta, por órgão ou entidade da administração pública, mediante agentes públicos em 

atuação no órgão ou entidade, de processos de negócio, orientado à geração de benefícios, 

quer para beneficiários externos ao conjunto dos órgãos e entidades da administração 

direta - a população - (serviço público externo); quer para beneficiários internos, outros 

agentes públicos (serviço público interno). 

Finalidades e funções da Plataforma de Serviços Digitais 

A Plataforma de Serviços Digitais, do ponto de vista da dimensão Negócio, tem as 

seguintes finalidades precípuas: 

● viabilizar a incorporação contínua e sustentável da disciplina de BPM no 

gerenciamento dos serviços públicos; e 

● a digitalização contínua e sustentável dos serviços públicos. 

A Plataforma de Serviços Digitais tem as seguintes macrofunções arquitetônicas 

(componentes arquitetônicos, entendidos como funções relacionadas ao objeto serviço 

digital): 

● Design: função relativa à concepção e ideação do serviço digital; 

● Criação: função relativa ao desenvolvimento da ideia do serviço digital no meio 

digital e não-digital; 

● Operação: função relativa à prestação do serviço digital propriamente dita; e 

● Gerenciamento: função relativa ao controle, aprendizagem e melhoria do serviço 

digital. 

                                                        
5 Tal como definidos em BPM-CBOK v3.0, em contraste a processos primários e processos de 

gerenciamento. 
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Escopo 1 - Serviços digitais de suporte da SEPLAG 

 

Do ponto de vista de escopo, a solução visada deve subordinar-se à macrofunção 

Operação da Plataforma de Serviços Digitais e suportar os seguintes serviços digitais de 

suporte da SEPLAG: 

● Solicitação de transportes; 

● Solicitação de férias; 

● Agendamento de salas e auditórios; e 

● Solicitação de serviços de manutenção corretiva do prédio. 

O suporte aos serviços digitais de suporte acima referido deve atender aos 

seguintes princípios: 

● rastreabilidade: é possível determinar quem e quando as atividades foram 

executadas; 

● feedback do usuário: é oportunizado ao usuário registrar uma avaliação sobre o 

serviço; e 

● feedback para o usuário: é oportunizado ao usuário informações tempestivas sobre 

o serviço. 

Do ponto de vista do objetivo, a solução visada deve permitir disponibilizar, de 

maneira ágil e inteligente, informações online de status das solicitações, proporcionando 

acompanhamento e interação do servidor e administração - SEPLAG. 

Do ponto de vista dos benefícios a solução visada deve proporcionar, aos gestores, 

aumento da eficiência nos atendimentos das demandas dos servidores, em busca de: 

● indicadores de excelência em prestação de serviços; 

● agilidade na comunicação entre servidor e gestor; 

● soluções rápidas das demandas dos servidores, com aumento da satisfação do 

servidor. 

Do ponto de vista funcional, não há requisitos para a solução visada. 

Escopo 2 - Prédio público inteligente (CAFF) 

 Do ponto de vista de escopo, a solução visada deve ser informacionalmente 

baseada, isto é, centrada em dados e informações, mais especificamente em dados e 

informações relativos à “inteligência de prédios públicos”, isto é, dados e informações 

convergentes a melhorias da qualidade e tempestividade das informações disponíveis sobre 

facilidades e serviços inerentes ao prédio, melhorias sob o ponto de vista dos respectivos 

usuários, beneficiários e gestores responsáveis pelas facilidades e serviços, funcionários e 

visitantes do prédio. 
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A solução visada deve atender a necessidades do Centro Administrativo Fernando 

Ferrari (CAFF), de modo adaptável, com esforço marginal, para qualquer prédio público. 

Dito de outro modo: a solução visada deve atender a necessidades de diferentes prédios 

públicos, em especial do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). 

O CAFF reúne diversos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, 

alguns dos quais atuam geograficamente dispersos, em outros prédios públicos espalhados 

pela cidade de Porto Alegre e pelo interior do Estado. É um prédio com mais de 30 anos de 

existência (foi inaugurado em 10 de março de 1987). 

Pertencem a esse escopo as seguintes facilidades e serviços de prédios públicos e 

os respectivos usuários e beneficiários: 

● acessos: 

○ estacionamento (veículos): 

■ motoristas funcionários 

■ motoristas visitantes 

○ edificação (pessoas): 

■ funcionários 

■ visitantes 

○ rede wi-fi do prédio (futura) (dispositivos eletrônicos): 

■ dispositivos de funcionários 

■ dispositivos de visitantes 

● comunicação bidirecional interna no prédio: 

○ gestores responsáveis por facilidades/serviços <-> funcionários 

○ gestores responsáveis por facilidades/serviços <-> visitantes 

○ funcionários <--> funcionários 

○ gestores responsáveis por facilidades/serviços <--> gestores responsáveis 

por facilidades/serviços 

● telefonia: VoIP em implantação no prédio (funcionários, visitantes e público externo) 

● manutenção predial (funcionários e visitantes) 

● disponibilização de auditórios e salas de reunião (funcionários e visitantes) 

Do ponto de vista do objetivo, a solução visada deve permitir disponibilizar, de 

modo inteligente, informações sobre o CAFF para os funcionários em exercício no CAFF. 

As informações devem ser tempestivas e também adequadas à localização do destinatário. 
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Do ponto de vista dos benefícios, a solução visada deve gerar o aumento da 

qualidade e tempestividade das informações disponíveis sobre as  facilidades/serviços do 

prédio acima descritas, atender aos respectivos usuários, beneficiários e também aos 

gestores responsáveis, funcionários e visitantes do prédio. Assim, a solução visada deve 

gerar, entre outros, os seguintes benefícios para os respectivos beneficiários: 

● agilidade na comunicação de assuntos de interesse, em favor dos gestores do 

CAFF; 

● melhoria do clima organizacional, em favor de todos os funcionários em exercício no 

CAFF e os gestores; e 

● disponibilização de informações sobre a qualidade das facilidades e serviços do 

prédio, em favor dos gestores. 

Do ponto de vista funcional, não há requisitos para a solução visada. 

Requisitos (dimensão Tecnologia) 

Os requisitos que devem pertencer à solução visada, sob a dimensão Tecnologia, 

dividem-se nos seguintes tópicos, detalhados mais abaixo: hardware, software e normas e 

padrões a serem utilizados. 

● hardware/sistema operacional 

○ ambiente virtualizado em container no formato compatível com 

docker/kubernetes 

● software 

○ APIs 

■ Login Cidadão - conforme decreto nº 53.928 de 21/02/2018, o Login 

Cidadão é a solução tecnológica para a criação e manutenção da 

Identificação Digital. O Login Cidadão é um provedor dos protocolos 

OpenID e OAuth2. Mais informações sobre o Login Cidadão, cadastro 

e habilitação como desenvolvedor podem ser encontradas na internet 

em: https://logincidadao.rs.gov.br 

■  

○ Tecnologias e produtos 

■ BPMS: Devem ser usadas as tecnologias integradas de suporte à 

disciplina BPM que, coletivamente são conhecidas como BPMS 

(Business Process Management System/Suite). Em atividades 

relacionadas a modelagem de processos, deve ser adotada a notação 

BPMN (Business Process Model and Notation), versão 2.0. Essa 

notação é largamente utilizada no mercado e é padronizada pela ISO 

19510. Um motor de BPM é o suporte tecnológico para a 

automatização da gestão de processos. A ferramenta de BPMS a ser 

utilizada deve ser a Bonita, da empresa BonitaSoft 
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(https://www.bonitasoft.com/), versão 7.7.3. Trata-se de uma 

ferramenta open source que possibilita a modelagem e a execução de 

processos, além de fornecer uma interface para operar com outras 

aplicações através de um serviço RESTful, um portal próprio e 

recursos que permitem a elaboração de formulários para operar com 

os processos. No entanto, o uso desta ferramenta deve ser restrito à 

modelagem de processos e à execução dos processos. A 

comunicação de outras aplicações com a ferramenta deve ser 

realizada exclusivamente através do consumo da API REST. O portal 

pode ser utilizado apenas para fins de testes e o módulo de 

formulários não deve ser utilizado. 

■ ECM: O gerenciamento de conteúdo empresarial (Enterprise Content 

Management) engloba um conjunto de tecnologias que possibilitam 

captar, gerenciar, armazenar, preservar e disponibilizar conteúdo e 

documentos relativos aos processos organizacionais dos diversos 

tipos de conteúdo produzidos pelas organizações como vídeos, 

arquivos PDF (e outros formatos de documentos), áudios e imagens. 

A ferramenta de ECM a ser utilizada deve ser o Alfresco, da Alfresco 

Software (https://www.alfresco.com/), versão 5.1. Trata-se de uma 

ferramenta open source cuja principal função é prover recursos para o 

gerenciamento de documentos corporativos e que oferece várias 

alternativas de interface com outras aplicações além de um portal 

(Alfresco Share) para gestão de documentos. No entanto, a 

comunicação entre aplicações e essa ferramenta deve ser realizada 

utilizando exclusivamente a implementação CMIS da Apache 

(https://chemistry.apache.org/). O portal Alfresco Share pode ser 

utilizado apenas para fins de testes. 

■ SOA: API Manager: WSO2 - Gerenciador de Integrações entre 

sistemas usando Web APIs, com funções de catálogo, nível de 

serviço (SLA) e relatórios analíticos. Mais sobre o WSO2 API 

Manager em: https://wso2.com/ 

● Normas e padrões a serem utilizados: 

○ FrontEnd: aplicações Web que contemplem: 

■ língua portuguesa brasileira (padrão UNICODE 5.0 ou superior); 

■ sem utilização de componentes embutidos, como ActiveX, Flash ou 

Applets; 

■ que seja acessível, responsiva, portável entre diferentes dispositivos; 

■ testada em ambientes Desktop Web, equipamentos móveis Android e 

iOS sem necessidade de publicar nas respectivas lojas; 

■ preferencialmente utilizando PWA - Progressive Web Application - 

Utilizando Angular ou React. Mais sobre PWA, Angular ou React  em:  
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● https://pt.wikipedia.org/wiki/Progressive_Web_App  

● https://angular.io/ 

● https://reactjs.org/ 

○ BackEnd 

■ acessado via Web API Rest, usar uma das seguintes linguagens de 

programação 

● Java 8 ou superior; 

● .Net Core se usar container ou .Net 4.61 ou superior; 

● PHP 7. 

○ Banco de Dados: O uso de Triggers e Stored Procedures deve ser evitado 

para implementação de regras de negócio.Utilizar SQL padrão ANSI-92 ou 

superior. Deve usar um dos seguintes Gerenciadores de Bancos de Dados: 

■ PostGreSQL 9.5 ou superior; 

■ Oracle Enterprise 12c; 

■ Microsoft SQL Server 2012 ou superior. 

○ As aplicações de software orientada a processos - entendidas como aquelas 

aplicações que  implementam regras de fluxo (orquestração e/ou coreografia) 

na interação com usuários e serviços de software integrados (SOA) - devem 

operar seguindo um modelo de processo estruturado cuja execução seja 

realizada pela ferramenta de BPMS Bonita. A comunicação entre as 

aplicações de software componentes da solução visada com a ferramenta de 

BPMS deverá ser realizada através de uma API REST disponibilizada pela 

PROCERGS. 

○ As aplicações de software componentes da solução visada, sob o Escopo 1 -  

Serviços digitais de suporte da SEPLAG, devem ser orientadas a processos. 

○ Preferencialmente, as aplicações de software componentes da solução 

visada, sob o Escopo 2 - Prédio público inteligente (CAFF), devem ser 

orientadas a processos, desde que tal condição não prejudique a usabilidade 

e a eficiência da respectiva aplicação. 

Requisitos Técnicos  para Proposição de Soluções 
 A proposição das soluções, em quaisquer das etapas, deve atender aos seguintes 

princípios: 

1. a proposição deve ser feita por meio de recurso de armazenamento ou envio de 

dados, a ser definido tempestivamente pela Comissão Organizadora; e 

2. a proposição deve incluir todos os entregáveis considerados necessários, nos 

termos desse documento. 
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Na etapa de proposição preliminar são considerados entregáveis necessários, os 

seguintes elementos: 

1. o(s) artefato(s) do protótipo (telas, objetos físicos, narrativas, ou outros, a juízo do 

time); e 

2. descrição discursiva da solução; (pode incluir, por exemplo, cenário, objetivos, 

metodologia projetada). 

Na etapa de proposição intermediária são considerados entregáveis necessários, 

os seguintes elementos: 

1. código-fonte das aplicações; 

2. quaisquer demais elementos necessários para execução e/ou compilação das 

aplicações, tais como bibliotecas e integrações, se houver; 

3. modelo E-R de dados; 

4. para as soluções pertencentes ao escopo 1, modelos de processos em BPMN 2.0; 

5. documentação descritiva das classes e métodos usadas no código-fonte; e 

6. diagrama de classes em notação UML. 

Quesitos para Avaliação de Soluções 
A avaliação preliminar obedecerá aos seguintes quesitos: 

● abrangência do escopo funcional; 

● usabilidade; 

● design; e 

● inovação. 

A avaliação intermediária obedecerá aos seguintes quesitos: 

● abrangência do escopo funcional; 

● usabilidade; 

● design; 

● inovação; 

● acessibilidade; e 

● nível de automação (o uso de ferramentas de construção automatizadas, testes 

automatizados, entre outros). 
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Anexo 2 do Termo de Referência - Modelo do Formulário Eletrônico 

de Inscrição 

 

  

24/05/2019 09:47:59 SEPLAG/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR ABERTURA 1° HACKAFFTHON... 272

19130000023460



   
 

Subsecretaria Central De Licitações – CELIC RS 

Av. Borges De Medeiros, 1501 – 2º Andar – CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160 
 

Anexo 3 do Termo de Referência - Modelo de Termo de Concessão de 

Direitos de Autoria 
 

Para a participação concurso 1° HaCkAFFthon SEPLAG/RS, eu, 

……………………………………………………………, portador do CPF………………………… 

e RG ……………………, residente ………………………………………….., Autor e/ou  

Coautor das soluções desenvolvidas durante o concurso, concedo os respectivos direitos 

autorais ao Estado do Rio Grande do Sul, a título gratuito, isto é, não sendo devido qualquer 

tipo de remuneração ou compensação, a qualquer tempo, exceto pelo previsto nesse 

concurso, como premiação, em conformidade às exigências do artigo 111 da Lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

Comprometo-me, também, a propor apenas soluções cujo uso e manutenção, em 

quaisquer das suas formas, é independente de qualquer software “fechado” isto é, qualquer 

código-fonte que não se encaixe na definição de software de código aberto (The Open 

Source Definition)6. 

 Estou ciente de que todo o material em relação ao qual os Autores (Autor e 

Coautor(es)) renunciam aos direitos autorais ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 

desse concurso, ficam, pelo ato próprio de submissão das propostas pelos Autores (Autor e 

Coautor(es)), licenciados sob a forma da licença Creative Commons Atribuição-

CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). 

 

 

Por ser verdade, subscrevo-me. 

 

 

_______________________________________________________ 

* Esse Termo deve ser preenchido, assinado por cada participante, e entregue no dia do evento de apoio do concurso.   

 

                                                        
6 https://opensource.org/osd 
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