Nota Técnica nº 030/2021 – CORTI/CSC
Brasília-DF, 26 de novembro de 2021.
De: Gerência do Centro de Serviços Compartilhados - CSC
Para: Gerência Administrativa – Núcleo de Compras e Contratos
Assunto: Prova de Conceito – Pregão Eletrônico nº 08/2021
Licitante: SQUADRA TECNOLOGIA S/A.

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento dos procedimentos de contratações e execuções contratuais no
âmbito do CAU/BR, esta Gerência do Centro de Serviços Compartilhados (GCSC), expõe o
que segue, em relação a análise da prova de conceito (POC) da solução apresentada pela
licitante classificada em 7º lugar no Pregão Eletrônico nº 08/2021, quanto ao atendimento dos
requisitos técnicos contidos no Termo de Referência.
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 ATOS
Tratam os autos da análise, mediante amostra do sistema (prova de conceito), dos
requisitos técnicos apresentados para validar a contratação da empresa LICITANTE, para
fornecimento de serviços de Fábrica de Software.
A prova de conceito foi realizada em sessão pública, dia 23/11/2021 às 14h00,
permitindo a presença dos demais licitantes, na sede do CAUBR - Setor de Edifícios Públicos
Sul (SEPS), Quadra 702/902, Conjunto B, 2º Andar - Edifício General Alencastro.
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4. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS TÉCNICOS APRESENTADOS
Baseado nos artefatos a serem entregues e nos itens avaliativos e desclassificatórios
do Capítulo 21 DA PROVA DE CONCEITO, o CAUBR vem por meio desta nota técnica
esclarecer seu posicionamento em relação a avaliação desta POC.
Conforme decisão do CAUBR, desde o início da idealização desta POC, não
utilizaríamos nenhum software de inspeção de qualidade de código como “Sonar” ou
equivalente, porém solicitamos “Testes Unitários” a fim de garantir um alto grau de precisão
do código-fonte em relação às regras de negócio.
Encontramos apenas 2 itens que foram impactantes na diminuição de pontos da
empresa licitante:
1.

Uma vez logado, a lista de usuários que o backend retorna, contém o Hash da senha
de todos os usuários visualizáveis para aquele perfil. O que incorre em falha de
segurança.

2.

Em alguns arquivos do código-fonte, em especial no backend, excluindo-se o core
do framework nesta análise, encontramos alguns problemas de legibilidade e
padronização: i) No arquivo UsuarioRepository.php algumas funções (findAllByIdPerfil
e findAll) não possuem comentário descritivo; ii) No arquivo ( Entities > Usuario.php ) é
utilizado inglês, inclusive nos comentários, o que foge do padrão global utilizado neste
software (português).
Em âmbito geral, a empresa licitante demonstrou habilidade na apresentação dos

artefatos produzidos, na execução do software desenvolvido, no domínio do uso do
framework backend (Laravel) e do framework frontend (Angular) escolhidos, desempenhando
satisfatoriamente o que foi solicitado.
Ainda, implementou padrões arquiteturais de separação lógica bem definida das
camadas (Services, Entity, Repository, Transfer Object) e de autenticação com JWT.
Concernente aos itens entregues em mídia digital pela empresa

licitante,

manifestamos que todos os artefatos estavam em consonância ao exigido e que conseguimos
instalar e executar o software, seguindo o “Guia de Implantação” disponibilizado pela licitante.
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Ante exposto, segue a avaliação do CAUBR atinente ao CheckList da POC.
Itens Desclassificatórios
Item
Habilitado? (Sim/Não)
Entregou todos os Artefatos completamente preenchidos, na data
SIM
estabelecida?
Realizou a apresentação de todos os Artefatos completamente
SIM
preenchidos e em conformidade com os templates da MGDS-CAUBR,
na data estabelecida?
O software foi desenvolvido sobre um Framework back-end PHP
SIM
open-source mantido pela comunidade, em ciclo ativo de
desenvolvimento e que implementa o MVC?
A solução foi construída utilizando um Framework front-end Javascript
SIM
open source, mantido pela comunidade, em ciclo ativo de
desenvolvimento (Ex: Vue, Angular, etc) ?

Itens Pontuadores
Pontuação Obtida
(Integral = 100%; Parcial=50%;
Nenhuma=0%)

Ponto de verificação

Pontuação

Todos os itens contidos no edital e termo de
referência e documentação adicional foram
integralmente
respeitados,
e
quando
houveram
dúvidas,
ambiguidades
ou
divergências
o
CAU
foi
solicitado
previamente
para
correção
e
direcionamento?

1 ponto

1 ponto

A Planilha de Contagem de Pontos de
Função foi devidamente preenchida com a
contagem dos de itens de acordo com o
SISP 2.0?

1 ponto

1 ponto

O Documento de Casos de Usos levantado e
especificado
está
coerente,
coeso,
completos e resolve com eficácia e eficiência
o problema proposto com todos os fluxos?

2 pontos

2 pontos

O Documento de Mensagens possui retorno
claro, intuitivo e objetivo ao Usuário do
Sistema?

1 ponto

1 ponto

O
Documento
de Mensagens
está
devidamente referenciado nos Casos de
Uso?

1 ponto

1 ponto
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O Documento de Arquitetura está coerente,
coeso, completo e resolve com eficácia e
eficiência o problema proposto a nível de
backend, frontend, e comunicação entre as
diversas camadas?

2 pontos

2 pontos

Os Testes Unitários, no backend, possuem
cobertura de testes de no mínimo 70% e
todos
os
testes
executados
foram
aprovados?

2 pontos

2 pontos

O Documento de Casos de Testes foi
elaborado em conformidade com o template
da MGDS-CAUBR e cobre todo o
documento de Casos de Uso (incluindo os
fluxos básicos e alternativos) elaborado pela
licitante?

2 pontos

2 pontos

O Termo de Entrega do Produto foi
totalmente preenchido, com os dados
corretos, e está em conformidade com o
template da MGDS-CAUBR?

1 ponto

1 ponto

Foram observados e satisfeitos todos os
requisitos-não funcionais?

1 ponto

1 ponto

Na solução implementada é possível fazer a
distinção entre backend (API) e frontend
respeitando seus papéis sem conflitos?

2 pontos

2 pontos

O código-fonte construído contém todos os
requisitos
solicitados,
apresentando
qualidade e legibilidade, respeitando o
paradigma da linguagem utilizada, seus
padrões, boas práticas e convenções?

2 pontos

1 ponto [PARCIAL]

A implantação no ambiente foi bem sucedida
sem problemas de infraestrutura, servidores
e comunicação de dados?

1 ponto

1 ponto

Na execução do sistema é possível
averiguar TODAS as funcionalidades
requisitadas em conformidade com as
Regras de Negócio, Casos de Uso e
documento de Visão?

4 pontos

4 pontos

O software implementa padrões de
confidencialidade dos dados dos usuários?

1 ponto

0,5 ponto [PARCIAL]

A transferência do conhecimento da
tecnologia foi executada de forma que as
pessoas envolvidas pudessem acompanhar
e aprender a usar satisfatoriamente a
solução apresentada?

1 ponto

1 ponto

TOTAL

25 pontos 23,5 pontos
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5.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Em virtude da realização exitosa de demonstração pública em data estabelecida, com
a pontuação de 23,5 pontos (94,00%) de um total de 25 pontos obtidos no Checklist “Itens
Pontuadores” pela empresa licitante e tendo em vista que a mesma atendeu a todos os
requisitos disposto no item 21.30 e seus subitens, entendemos que a empresa LICITANTE,
atingiu a conformidade da prova de conceito.
Isto posto, confirmamos a classificação da LICITANTE na apresentação da prova de
conceito.

Atenciosamente,

WARLEY DE MORAES Assinado de forma
digital por WARLEY
VIRIATO:5394671516
DE MORAES
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VIRIATO:53946715168

WARLEY DE MORAES VIRIATO
Coordenador de TI do CSC

GABRIEL DE ARAÚJO SOUZA
Analista de Sistemas de Informação

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.

MÁRCIO ANDRADE BELLISOMI
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