Nota Técnica nº 022/2021 – CORTI/CSC
Brasília-DF, 08 de novembro de 2021.
De: Gerência do Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Para: Gerência Administrativa – Núcleo de Compras e Contratos
Assunto: Análise de Documentação – Pregão Eletrônico nº 08/2021
Licitante: GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento dos procedimentos de contratações e execuções contratuais
no âmbito do CAU/BR, esta Gerência do Centro de Serviços Compartilhados expõe o
que segue, em relação à listagem de documentos encaminhada.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
Decreto nº 5.450/2005;
Lei nº 10.520/2002;
Lei nº 12.378/2010;
Edital Pregão Eletrônico nº 08/2021

3. DOS FATOS
Tratam os autos da análise dos documentos apresentados para validar a
contratação, mediante Pregão, da empresa GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, para prestação de serviços de Tecnologia da Informação,
contemplando as atividades de projeto, sustentação, serviço e documentação de
sistemas de informação, na modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas
práticas e princípios das “metodologias ágeis”, mediante ordens de serviço
dimensionados pela métrica de Ponto de Função, bem como transferência de
conhecimento e consultoria em TI, dimensionados pela métrica de Unidades de
Serviço Técnico – UST.
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A empresa mencionada apresentou o 2º menor lance para o certame, a um
custo total de R$ 3.060.500,00 (três milhões sessenta mil e quinhentos reais),
conforme proposta apresentada em sessão pública do Pregão nº 08/2021, realizado
em 05/11/2021.
4. DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO
Verificou-se por meio de análise dos documentos apresentados na fase de
habilitação do processo licitatório, se os critérios para a habilitação e julgamento
quanto à qualificação técnica da licitante estão de acordo com o exigido no
documento de convocação da licitação.
Conforme indicado no Termo de Referência, item 23. CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO DO FORNECEDOR, as empresas licitantes deverão, para demonstrar a
qualificação técnica, atender, obrigatoriamente, aos requisitos constantes neste item e
seus subitens.
A licitante apresentou 10 (dez) atestados de capacidade técnica dos
respectivos órgãos/empresas: Amazing Açai, Banco do Estado de Sergipe, Cosil,
Fundação de Saúde Parreiras Horta, TV Pajuçara LTDA, SEBRAE Sergipe,
Sysdesign, Cervejaria Artesanal Sergipana LTDA, Sociedade de Educação Tiradentes
S.A e Viação Progresso LTDA.
Assim, a partir da documentação apresentada, verificamos que a empresa
atendeu e/ou evidenciou apenas os seguintes itens: 23.3.2.7.17, 23.3.2.11, 23.3.8.4,
23.3.8.4.1, 23.3.8.4.2, 23.3.8.5, 23.3.8.6, 23.3.8.6.2, conforme tabela abaixo.
Item/Subitem
23.3.2. Os atestado(s) de capacidade técnica deverão
comprovar que a licitante tenha executado, ou que esteja
executando, serviços de desenvolvimento e manutenção
de sistema(s) de informação em instalações próprias de
Fábrica de Software, tendo provido toda a infraestrutura
voltada à execução dos serviços, que comprovem as
seguintes atividades:
23.3.2.1. Experiência na prestação de serviços técnicos
de Definição de escopo; levantamento, definição,
especificação e gerência de requisitos; análise e projeto;
programação; administração de dados; arquitetura;
modelagem de dados e banco de dados relacional

Atende

Não
Atende/Não
Evidenciado
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(conceitual,
lógico
e
físico);
reengenharia;
implementação, construção; codificação, integração;
produção; testes (unitários, funcionais e não-funcionais);
homologação;
implantação;
suporte;
segurança;
monitoramento; treinamento de usuários; gerência de
configuração, mudança, e projeto; e garantia de
qualidade.
23.3.2.2. Experiência na prestação de serviços técnicos
em desenvolvimento ou sustentação (manutenção) de
sistemas de informação, nas plataformas de linguagem
Java/Web e PHP com Banco de Dados PostgreSQL, em
volume igual ou superior a 2.250 (dois mil e duzentos e
cinquenta) pontos de função efetivamente executados
seguindo
um
método
ou
metodologia
de
desenvolvimento de sistemas (MDS) em conformidade
com as normas NBR ISO/12.207 (Engenharia de
sistemas de software – Processos de ciclo de vida de
software) e, no mínimo, com o Nível 3 da NBR/ISO
15.504 (Tecnologia da Informação – Avaliação de
processo, também conhecida como SPICE), com pelo
menos um dos projetos executados conforme as
melhores práticas do mercado (como: ISO/IEC 15.504,
ISO/IEC 12.207, ISO/IEC 9.126, ISO 17.799, COBIT 5,
Pmbok, ITIL, CMMI, MPSBR, entre outras), em período
ininterrupto de 12 meses.
23.3.2.3. Experiência em metrificação/mensuração de
sistemas de informação em pontos por função, padrão
IFPUG (International Function Point Users Group),
realizada por profissional certificado CFPS (Certifed
Function Point Specialist pelo IFPUG, com certificação
válida no período da contagem, com volume mínimo de
2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta) Pontos de
Função, em regime de Fábrica de Software, em período
ininterrupto de 12 (doze) meses.
23.3.2.4. Experiência na prestação de serviços técnicos
de desenvolvimento e sustentação (manutenção) de
sistemas de informação, com esforço mínimo de 2.250
(dois mil e duzentos e cinquenta) Pontos de Função,
utilizando metodologias e processos de Gerenciamento
de Projetos em conformidade com o Pmbok (6ª edição
ou superior), em regime de fábrica de software, em
período ininterrupto de 12 (doze) meses.
23.3.2.5. Experiência na prestação de serviços técnicos
em análise, modelagem, projeto técnico utilizando a UML
(Unified Modeling Language), com elaboração dos
seguintes diagramas: Diagrama de Casos de Uso,
Diagrama de Sequência, Diagrama de Transição de
Estados, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classe,
Diagrama de Componentes, Matriz de Rastreabilidade,
Documento de Arquitetura de Software, Mapeamento de
Risco e Diagrama de Implantação em período

X

X

X

X

X
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ininterrupto de 12 (doze) meses
23.3.2.6. Experiência em planejamento e execução de
testes: unitários, funcionais e não funcionais tais como:
escabilidade, usabilidade, acessibilidade, estrutura,
integração, sistema, carga, desempenho, estresse,
volume, contenção, controle de segurança, regressão,
instalação e configuração. Elaboração do Plano de
Testes, dos Casos de Teste e da Lista de Bugs
Resolvidos, em período ininterrupto de 12 (doze) meses
23.3.2.7. Experiência na prestação de serviços técnicos
de desenvolvimento de sistemas de informação, com
esforço mínimo de 2.250 (dois mil e duzentos e
cinquenta) Pontos de Função, utilizando metodologias
ágeis, em regime de fábrica de software, em período
ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses, contendo no
mínimo 08 (oito) dos seguintes artefatos, praticas ou
equivalentes, que devem ter sido produzidos nos
projetos:
23.3.2.7.1. Backlog do Produto
23.3.2.7.2. Gráfico Burndown ou Burnup
23.3.2.7.3. Planejamento da liberação (release) ou
Roadmap
23.3.2.7.4. Planejamento da iteração (sprint)
23.3.2.7.5. Quadro Informativo (Kanban)
23.3.2.7.6. Diagrama de fluxo cumulativo
23.3.2.7.7. Documento de requisitos não funcionais
23.3.2.7.8. Scripts de teste automatizado
23.3.2.7.9. História de usuário
23.3.2.7.10. Documento de mensagens
23.3.2.7.11. Protótipo de tela
23.3.2.7.12. Parecer de usabilidade e conformidade
visual
23.3.2.7.13. Especificação de componentes
23.3.2.7.14. Reunião diária
23.3.2.7.15. Retrospectiva da iteração
23.3.2.7.16. Apresentação do resultado da liberação
23.3.2.7.17. Testes de unidade
23.3.2.7.18. Teste de aceitação automatizados
23.3.2.8. Experiência na prestação de serviços de apoio
ao desenvolvimento e manutenção de sistemas com
processos e/ou metodologias ágeis de desenvolvimento,
contendo no mínimo 3 (três) dos seguintes artefatos,
práticas ou equivalentes, que devem ter sido produzidos
no âmbito dos projetos:
23.3.2.8.1. Scripts de banco de dados
23.3.2.8.2. Documento de análise de volumetria
23.3.2.8.3. Modelo de dados conceitual;
23.3.2.8.4. Modelo de dados físicos com dicionário de
dados
23.3.2.8.5. Documento de perfil de acesso (privilégios).
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23.3.2.9. Experiência na prestação de serviços de
desenvolvimento ou manutenção de sistemas, utilizando
linguagem PHP, contemplando para qualquer um dos
projetos/sistemas apresentados nos atestados referentes
às alíneas descritas anteriores, os itens a seguir:
23.3.2.9.1. O código gerado foi mantido em repositório,
sob controle de versões
23.3.2.9.2. O código gerado foi disponibilizado em
ambiente de integração contínua
23.3.2.9.3. O código gerado foi submetido à análise
automatizada de qualidade e ficou aderente aos padrões
de qualidade estabelecidos nos processos corporativos.
23.3.2.10. Experiência na prestação de serviços técnicos
nas práticas de DevOps para integração entre equipes
de
desenvolvimento
de
softwares,
operações
(infraestrutura) e de apoio envolvidas (como controle de
qualidade) e a adoção de processos automatizados para
produção rápida e segura de aplicações e serviços,
comprovando a execução de, no mínimo, 250 UST nos
últimos 12 (doze) meses, contemplando Implantação de
DevOps.
23.3.2.11. Experiência na implantação do(s) sistema(s)
nas instalações da Contratante com treinamento dos
usuários, elaboração do manual do usuário e do help
online.
23.3.2.12. Experiência no desenvolvimento de software
voltados para ambiente de containers (virtualização
baseada em containers) com a utilização da plataforma
Docker e implantação dos sistemas com, no mínimo,
1.000 (mil) Pontos de função executados nos últimos 12
(doze) meses.
23.3.2.13. Experiência na Utilização de conceito SOA
com webservice e REST.
23.3.2.14. Experiência na utilização das seguintes
ferramentas: WebIntegrator - WI, IDE Eclipse, IDE PHP
Storm, Prado, Zend, IDE Netbeans, Notepad ++,
Subversion, DreamWeaver, Bizagi, GIT, JENKINS,
LARAVEL, Dbeaver, PGAdmin, Selenium.
23.3.8.A aceitação da qualificação técnica deste item
poderá
ficar
condicionada
à
verificação
da
compatibilidade dos serviços nas instalações dos
expedidores dos atestados, por meio de visita técnica a
ser realizada no local, podendo ainda ser realizada visita
técnica nas dependências da empresa licitante, a critério
do CAU/BR, momento em que será(ão) solicitado(s) ao
emitente dos atestados documentos que descrevam e
comprovem a execução das etapas e desenvolvimento
dos artefatos abaixo relacionados.
23.3.8.1. Elucidação de Requisitos:
23.3.8.1.1. Documento de Visão
23.3.8.1.2. Especificação de Requisitos/Regras de

X
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Negócio.
23.3.8.2. Levantamento de Requisitos:
23.3.8.2.1. Matriz de Rastreabilidade
23.3.8.2.2. Documento de Arquitetura de Software
23.3.8.2.3. Mapeamento de Risco
23.3.8.3. Projeto Técnico/Arquitetura de Sistema:
23.3.8.3.1. Script de DDL dos objetos de BD
23.3.8.3.2. Script de Migração de dados.
23.3.8.4. Construção de software:
23.3.8.4.1. Código-fonte
23.3.8.4.2. Help online (Quando solicitado)
23.3.8.4.3. Documento de Arquitetura do Sistema
23.3.8.5. Teste/Homologação
23.3.8.5.1. Plano de Teste
23.3.8.5.2.
Casos
de
Teste/Script
de
Teste
(preferencialmente testes automatizados)
23.3.8.6. Implantação
23.3.8.6.1. Plano de Implantação de Sistema ou
documentos de suporte à atividade de implantação
(entrada em produção).
23.3.8.6.2. Manual do Sistema
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Isto posto, diante do exame dos arquivos encaminhados que compõem a
análise do procedimento em tela entendemos não cumpridas as exigências quanto a
qualificação técnica da licitante GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
Considerando que não foi alcançado o objetivo de contratar a empresa para
prestação de serviços de Tecnologia da Informação, contemplando as atividades de
projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na
modalidade Fábrica de Software (FSW), baseado nas práticas e princípios das
“metodologias ágeis”, mediante ordens de serviço dimensionados pela métrica de
Ponto de Função, bem como transferência de conhecimento e consultoria em TI,
dimensionados pela métrica de Unidades de Serviço Técnico – UST, sugerimos a
convocação da próxima licitante classificada no certame.
Neste sentido, esta nota é apresentada à apreciação das áreas envolvidas no
processo em questão.
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Atenciosamente,
WARLEY DE MORAES
VIRIATO:5394671516
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Assinado de forma
digital por WARLEY DE
MORAES
VIRIATO:53946715168

WARLEY VIRIATO
Coordenador de TI
DESPACHO
De acordo. Aprovo a presente Nota Técnica nos moldes delineados, à vista de
todo detalhamento descrito no referido documento e encaminho ao Núcleo de
compras e contratos para análise, conforme o caso, para as providências devidas
necessárias à continuidade do processo.

MARCIO BELLISOMI
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR
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