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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços tecnicos especializados  de assessoria 
e consultoria no desenvolvimento dos trabalhos de mapeamento, modelagem de processos e 
melhoria dos processos, conforme  termos e condições e especificações estabelecidas neste termo de 
referência. 

 
2. ESPECIFICAÇÃO TECNICAS  

2.1.  Atender às demandas de identificação e otimização de processos baseado nos conceitos e 
práticas de gestão de processos definidos pelas metodologias de mapeamento e melhorias de 
processos, como a Gestão de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management) 
com vistas a dar suporte à melhoria das rotinas e melhorar a qualidade dos serviços do SESC 
PANTANAL. 

2.2. Realizar atividades de Análise de Processos de Negócio, Desenho e Modelagem de Processos 
de Negócio, Implementação, Documentação, Monitoramento, Controle e Refinamento dos 
Processos, a fim de implementar a Gestão por processos no SESC PANTANAL. 

2.3. Os serviços, objeto desta contratação, estão organizados da seguinte forma: 

 
ETAPA DESCRIÇÃO E AÇÕES ENVOLVIDAS ENTREGÁVEIS 

Planejamento 

Alinhamento de expectativas 
Definição de metodologias e meta modelos 
Definição de cronograma de trabalho 

 Cronograma do Projeto 
 Mapa dos Stakeholders 
 Detalhamento do Meta Modelo 

Sensibilização  

Reunião de sensibilização com a equipe escopo 
do trabalho para apresentação do projeto e 
alinhamento de conceitos de gestão por 
processos 

 Equipe sensibilizada 

Mapeamento de 
processos 

Levantamento do processo 
Modelagem do processo–(AS-IS) 
Validação do processo 

 
 Book de processos: relatório como 

detalhamento dos processos (ASIS), 
em sua versão consolidada, composta 
de diagramas e/ou fluxos. 

 Diagramado Escopo do Processo 
 

Análise de Processos 

Desenho da Cadeia de Valor da instituição – 
revisão e reformulação caso necessário. 
Análise do alinhamento entre a estratégia e a 
situação atual dos processos.  
Análise de melhoria nos processos 

 Cadeia de valor validada / revisada  
 Lista de oportunidades de melhoria 

identificadas ao longo do 
levantamento 

Gerenciamento de 
Desempenho de 

Processos 

Apoio no monitoramento de desempenho de 
processos com a definição dos indicadores dos 
processos. 

 Ficha de indicadores por processos 
 

Tecnologias de 
Gerenciamento de 

Processos 
de Negócio 

Apoio e orientação à equipe de suporte da 
empresa para fins de análise de um sistema 
adequado para o gerenciamento dos processos e 
do Sistema de Gestão. 

 Lista de possíveis softwares a serem 
utilizados pela equipe de suporte 
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1.1. A empresa contratada deverá realizar, no curso de suas funções, as atividades relacionadas a 
seguir, estruturadas em 4 fases: 

 
FASE 01: Planejamento do Trabalho  

Serão identificados papéis e responsabilidades organizacionais associados ao gerenciamento de 
processos, aspectos relacionados a patrocínio, metas, expectativas de desempenho e 
metodologias, considerando as características da instituição, uma etapa imprescindível para a 
implementação da gestão de processos. Definir e estabelecer os grupos prioritários, 
participantes chave, elaborar cronograma de atividades, prazos, entregas, métodos e técnicas a 
serem utilizadas em conjunto com a equipe do Setor de Planejamento e Orçamento.  
 
FASE 02: Atividade de sensibilização e apresentação do projeto à equipe 
Realizar evento de apresentação do projeto de trabalho para todas as equipes de trabalho do 
SESC PANTANAL, promovendo alinhamento, divulgando e esclarecendo a toda a força de 
trabalho as ações que serão empreendidas, disseminação do conceito e da proposta de trabalho 
com destaque para os ganhos e vantagens que trarão para a instituição. 
 
FASE 03: Análise, mapeamento, desenho, modelagem de processos e definição de indicadores 
de desempenho dos processos 

Na etapa análise, o objetivo é entender os atuais processos organizacionais no contexto das 
metas e objetivos desejados, a fim de compreender os processos no escopo da organização 
como um todo. Durante essa etapa deverão ser vistos pontos como: objetivos da modelagem 
de negócio, ambiente do negócio que será modelado, principais stakeholders (partes 
interessadas no processo) e escopo da modelagem (inúmeros processos relacionados com o 
objetivo geral). A Metodologia de Modelagem de Processos apresenta detalhes técnicos úteis à 
etapa de análise de processos, além de fornecer uma análise comparativa de cada uma delas, 
discutindo pontos fortes e deficiências com base em uma avaliação conceitual e operacional. 

 
A etapa de desenho de processo consiste na criação de especificações para processos de 
negócio novos ou modificados dentro do contexto dos objetivos de negócio, objetivos de 
desempenho de processo, fluxo de trabalho, aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, 
recurso de dados, controles financeiros e operacionais, e integração com outros processos 
internos e externos. 

 
A etapa de modelagem de processo é definida como um conjunto de atividades envolvidas na 
criação de representações de um processo de negócio existente ou proposto, tendo por objetivo 
criar uma representação do processo em uma perspectiva ponta-a-ponta que o descreva de 
forma necessária e suficiente para a tarefa em questão. A modelagem de processos será  
executada tanto para o mapeamento dos processos atuais como para o mapeamento de 
propostas de melhoria. A modelagem requer a reflexão e definição do resultado esperado ao 
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finalizar o processo, devendo buscar quais os valores finais a serem gerados aos clientes. E 
necessário se ter uma modelagem mais completa, útil e consistente com a realidade. 
 
Realizar atividades, reuniões e alinhamentos conceituais, promovendo e conduzindo o 
mapeamento de processos da instituição, com vistas a realizar a identificação dos processos 
críticos, desenho da cadeia de valor, interfaces dos processos e melhoria dos processos da 
instituição, definição dos indicadores de desempenho dos processos. Realizar o levantamento 
da situação atual, mapear os processos, realizar entrevistas com os responsáveis pelos 
processos, efetuar registros, realizar análise crítica com os envolvidos, promover remodelagem 
dos processos, propor elaboração de normas, formalizar os processos por meio dos fluxos e 
diagramas (as is e to be), e documentação de todos os processos mapeados, definir os 
indicadores dos processos mapeados e melhorados. 
 
FASE 04: Implementação, gerenciamento de desempenho 

Tem por objetivo realizar o desenho aprovado dos processos na forma de procedimentos e 
fluxos de trabalho documentados, testados e operacionalizados; prevendo também a 
elaboração e execução de políticas e procedimentos novos ou revisitados. É de suma 
importância a contínua medição e monitoramento dos processos de negócio, fornecendo 
informações-chave para os gestores de processo ajustarem recursos a fim de atingir os objetivos 
dos processos. Dessa forma, a etapa de implementação avalia o desempenho do processo 
através de métricas relacionadas às metas e ao valor para a organização, podendo resultar em 
atividades de melhoria, redesenho ou reengenharia. 

 
A etapa de gerenciamento de desempenho, também chamada de simulação e emulação, sendo 
responsável pela aferição e validação do processo, como forma de garantir que ele esteja 
representado conforme sua realidade, possibilitando a análise de mudanças no processo. Etapa 
fundamental para mitigação dos riscos na implementação do processo.  
 
FASE 05: Comunicação 
Desenhar medidas de comunicação das etapas e dos produtos gerados pelo processo de à força 
de trabalho como forma de envolve-los e atualiza-los periodicamente. O  plano de comunicação 
será elaborado em conjunto com a equipe de comunicação e Setor de Planejamento e 
Orçamento da empresa contrantante para que atinja toda a equipe por meio de uma linguagem 
e estratégias adequadas a realidade do SESC PANTANAL. 
 

1.2. As reuniões e encontros poderão ocorrer presencial ou remotamente estando esta definição 
sujeita ao cronograma do projeto, à característica de cada atividade e acordo entre as partes. 

1.3. Os prazos de execução de cada etapa serão definidos na fase 01 e poderão ser negociados entre 
as partes, observando sempre o prazo total de execução que não poderá ultrapassar 12 (doze)  
meses contados da definição do Cronograma. 
 

 
2.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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 Para a execução do objeto, a Contratada deverá: 
 

2.1. Realizar reuniões mensais de Satus Report com Sponsor do projeto 
2.2. Realizar reuniões mensais de Satus Report com o s Gestores da Base Administrativa 
2.3. Disponibilizar pelo menos 02 consultores com qualificação sênior  
2.4. Apresentar junto a proposta comercial, currículo dos profissionais que prestarão os serviços 

contratados. 

 

3. DETALHAMENTO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
3.1. O escopo da contratação deste Termo de Referência refere a 16 setores da Base Administrativa 

do polo Socioambiental Sesc Pantanal subdividos conforme abaixo:  

Base Administrativa N.º Setores 
Superintendência 04 
Gerência Administrativa e Financeira 11 
Gerência de Infra Estrutura 01 
Total de Setores 16 

 
3.2. Os prazos de execução de cada etapa serão definidos na reunião de kick off, observando 

sempre o prazo total de execução que não poderá ultrapassar 12 (dose) meses 
3.3. Ao final de cada etapa elencada, a empresa contratada deverá entregar os respectivos produtos 

com o registro dos trabalhos realizados, de modo que, ao final da contratação, o Sesc disponha 
da documentação detalhada de todas as etapas desenvolvidas. Os trabalhos deverão ser 
elaborados com rigorosa gestão do escopo 

 
4. EXECUÇÃO / ENTREGAS DO OBJETO 

4.1. Prazo de execução: O serviço será realizado em até 12 meses. 
4.2. Ao final do trabalho pretende-se ter a cadeia de valor definida, os processos mapeados, a 

documentação dos processos formalizada, fluxos e diagramas desenhados e validados, 
indicadores dos processos definidos. 

4.3. Ao final de cada etapa elencada, a empresa contratada deverá entregar os respectivos produtos 
com o registro dos trabalhos realizados, de modo que, ao final da contratação, o polo disponha 
da documentação detalhada de todas as etapas desenvolvidas.  

4.4. Para todas as atividades propostas, a contratada deverá conduzir reuniões de desenvolvimento 
e alinhamento do contrato com a equipe técnica do Sesc, e quando necessário, reuniões de 
validação / pontos de controle com a superintendência.  

4.5. A periodicidade das reuniões de acompanhamento e avaliação dos trabalhos será devidamente 
alinhada entre o contratante e a contratada 

 

5. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO 
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Diante do desafio de buscar e consolidar um modelo de gestão que garanta alcançar os objetivos 
estratégicos do Sesc Pantanal, bem como promover a padronização de procedimentos administrativos 
e assistenciais na Base Administrativa e suas Unidades Operacionais, a instituição tem buscado a 
utilização da Gestão por Processos, identificando e mapeando Processos Estratégicos, Processos 
Finalísticos e Processos de Suporte, como forma de impor um ritmo mais dinâmico em sua rotina 
processual. 
 

Processos Estratégicos contemplam as ações estratégicas que necessitam de monitoramento 
constante por meio de indicadores identificados quando do desenho do caminho crítico do processo. 
Para que essas ações estejam devidamente monitoradas faz-se necessário viabilizar sua inserção no 
sistema de monitoramento. Para tanto o mapeamento do caminho crítico e dos indicadores das ações 
estratégicas precisa ser realizado. 
 
A prática de processos de negócio pode ser caracterizada como um ciclo de vida contínuo (processo) 
de atividades integradas. Tal ciclo pode ser sumarizado por meio do seguinte conjunto gradual e 
interativo de atividades: Planejamento; análise; Desenho e Modelagem; Implementação; 
Monitoramento; e Refinamento.  
 
Por meio da metodologia de Modelagem de processos, é possível obter orientações quanto ao uso da 
notação BPMN, bem como boas práticas de modelagem de processos (ex. preparação do ambiente 
para a modelagem, identificação dos processos, hierarquia de modelos, etc.) associada à modelagem, 
a documentação dos processos também é contemplada pelo trabalho, que fornece um guia indicando 
informação dos processos das atividades do processo a serem especificadas e o modo como devem ser 
descritas – além de prover um modelo para descrição de processos. 
 
Por fim, Processos de Suporte são aqueles desenhados para prover suporte aos processos finalísticos 
e, por sua vez, necessitam de estruturação, pois fazem parte dos processos das Base Administrativa do 
Sesc Pantanal, bem como de suas respectivas Unidades Operacionais, que materializam suas atividades 
e operações. 
 
A realização de um processo de contratação de atividades de Gestão por Processos tem entre seus 
objetivos viabilizar um maior controle dos processos, tanto da Base Administrativa como das Unidades 
Operacionais, a elevação do quantitativo de processos mapeados, o alcance das metas estabelecidas e 
a garantia da qualidade e, na medida do possível, da padronização das ações realizadas. 
  
Considerando todos os pontos necessários para o mapeamento de processos, além da complexidade 
dos processos a serem mapeados ou remodelados, a prática de processos de negócio é caracterizada 
como sendo um ciclo de vida contínuo de atividades integradas, sustentando, para tanto, a natureza 
contínua dos serviços a serem contratados. 

 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILDIADES DAS PARTES 

6.1. Obrigações e responsabilidades da contratada: 
6.1.1. Manter durante toda a execução do contrato condições de habilitação compatíveis com 

as exigidas no momento da contratação; 
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6.1.2. Condução das reuniões junto aos envolvidos.; 
6.1.3. Entrega das etapas conforme definidas acima; 
6.1.4. Entrega de documentos que forem criados. 
6.1.5. Manter sigilo sobre as informações confidenciais da organização 
6.1.6. Cumprir integralmente com o objeto deste Termo de Referência.  
6.1.7. Executar a prestação dos serviços conforme etapas definidas.  
6.1.8.  Entregar todos os relatórios em eletrônico, no prazo acordado.  
6.1.9.  Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto 

contratado.  
6.1.10. Assumir todas as despesas decorrentes de impostos e taxas, bem como quaisquer outras 

despesas de responsabilidade da contratada relacionadas ao objeto da presente contratação. 
6.1.11.  Manter a regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas 
6.1.12. A Contratada deverá guardar, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 

natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer motivo venha a tomar conhecimento em 
razão dos seus serviços, no mais completo e absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização conforme contrato. 

6.1.13. Para o mapeamento dos processos, visando a otimização e coerência com o ambiente já 
existente, a ferramenta a ser utilizada deverá ser o Bizagi Modeler.  

6.1.14. Com vistas ao atendimento da prestação de serviços a CONTRATADA deverá dispor de pessoal 
qualificado dentro do perfil de cada categoria profissional, conforme cronograma estabelecido. 

6.1.15. De um modo geral, a não ser quando excetuado para perfis profissionais específicos, a prestação 
de serviços se dará no horário de trabalho do CONTRATANTE, qual seja de 8h às 18h. 

6.1.16. deverá adequar-se ao ambiente já existente do CONTRATANTE. 
 

6.2. Obrigações e responsabilidades da contratante: 
6.2.1. Disponibilizar profissionais e demais envolvidos com conhecimento e autoridade para cada etapa 

do projeto conforme perfil orientado pelo consultor; 
6.2.2. Garantir a participação dos gestores nas reuniões; 
6.2.3. Disponibilizar informações e executar as tarefas definidas por etapa combinadas ao longo do 

projeto. 
6.2.4. Exercer a fiscalização dos serviços por profissionais especialmente designados e documentar as 

ocorrências havidas 
6.2.5. Prestar aos profissionais da Contratada todas as informações e esclarecimentos que 

eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados 
6.2.6. Disponibilizar ao contratado espaço, informações e infraestrutura que permitam o bom 

andamento do serviço contratado 
6.2.7. Realizar o pagamento conforme definido em contrato 
 

7. INFORMAÇÕES QUANTO AO PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será por meio de nota fiscal que deverá ser emitida pela contratante, observando 

os prazos e condições estipulados neste Termo de Referência;  
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7.2. Prazo de pagamento: o pagamento será efetuado de forma parcelada, sendo realizada por 
meio de pagamento de parcelas mensais consecutivas, condicionados a prestação de contas 
das etapas estabelecidas no planejamento aprovado.  

7.3. Para o cumprimento do prazo de pagamento, a Nota Fiscal deverá ser apresentada com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias uteis da data de vencimento estipulada. A última 
parcela só será paga com a finalização de todo o processo contratado. 

7.4. Condições de pagamento:   
7.4.1. O pagamento fica condicionado ao cumprimento das obrigações e condições definidas 

neste Termo de Referência e demais instrumentos que dele se originarem; 
7.4.2. A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal, a descrição dos serviços 

prestados, o período de execução, as quantidades, o preço unitário e o preço total; 
7.4.3. É responsabilidade da CONTRATADA certificar-se de que a Nota Fiscal foi entregue ao 

destino correto, não cabendo qualquer reclamação por extravio de documentos, ficando 
sob sua responsabilidade todos os custos decorrentes deste extravio. 

7.5. Os custos com deslocamento (passagem, hospedagem e alimentação) do (s) consultor (s), 
quando necessário, SÃO de responsabilidade da contratada. 

 
 

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
8.1. O prazo de vigência será 15 (quinze) meses contados da assinatura do contrato, sendo que o objeto do 

contrato deverá ser executado em até 12 (doze) meses. 

 

9. PROCEDIMENTOS GERAIS 
9.1. Em nenhuma hipótese será permitido que a empresa contratada solicite ou exija da empresa 

subcontratada, comissionamento em benefício próprio, para que ela possa prestar os serviços. 
Caso seja comprovado este tipo de prática ilícita pela empresa contratada, o Sesc Pantanal 
aplicará a (s) penalidade (s) prevista (s) no instrumento convocatório. 

9.2. A fiscalização do Sesc Pantanal efetuará a conferência dos serviços prestados para comprovar 
a fiel e correta execução dos serviços, atestará a referida nota fiscal/fatura e a encaminhará 
para pagamento. 
 

10. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. A Fiscalização do contrato será realizada pela chefe do Setor de Planejamento e Orçamento. 

 

 

 

 

 

 


