
Item do 

edital

Tamanho 

em PF
Serviço Realizado Tecnologia ou Metodologia Complemento Observação MP

a.1.2

1 400

Metodologia de desenvolvimento de sistemas 

baseada em orientação a objetos e ferramenta 

case, alusivas à especificação, modelagem, 

desenvolvimento, 

implantação e manutenção de sistemas de 

informação para ambiente Web

ASP.Net/C# 

(versão 3.0 ou superior) com banco de 

dados MS SQL Server 2008 ou superior

não exigido 
Atestado da IBETI - Não foi identificada a versão do 

ASP.Net/C# no atestado apresentado.

2 100
Desenvolvido como aplicativos móveis para 

Android quanto no iOS

Android 

(versão 4.0 ou superior) ou iOS (versão 5 

ou superior), ou baseado em plataforma 

híbrida 

não exigido Não atendido.

3 200 Desenvolvimento de sistema

 .Net ou Angular, 

utilizando framework ORM 

(Mapeamento Objeto-Relacional) 

NHibernate, Entity Framework ou 

outro

não exigido Não atendido.

4 200 Desenvolvimento de sistema

tecnologias Java, JSF (Java Server Faces) 

ou Angular e Hibernate ou outro 

framework 

ORM; com servidor de aplicação 

Tomcat, JBoss ou Wildfly

não exigido Não atendido.

5 100  diagramas UML e modelagem de dados

 ferramenta Enterprise Architect versão 

9 (ou superior) ou outra ferramenta 

CASE

não exigido 
Atestado da IBETI;  Não foi possível identificar a versão do 

Enterprise Architect exigido

6 100 Utilização de testes unitários

Ferramenta JUNIT ou outro framework 

para desenvolvimento de 

projeto de sistema

não exigido Atestado da IBETI; 

7 200 Entrega de projeto de sistema Metodologia SCRUM não exigido Atestado da IBETI; 

8 200 Desenvolvimento e manutenção de software  Ciclo de Vida do Projeto (RUP)

Requisitos de Sistemas (Glossário, Documento de Visão 

e de Funcionalidades do Sistema, 

Protótipo de Interface do Usuário, Definição de Regras 

de Negócio, Especificação de 

Requisitos de Software funcionais e não funcionais); 

 

b. Análise, Projeto e Implementação (Caso de Uso, 

Modelo de Dados, Código Fonte); 

c. Diagramas UML (diagrama de Sequência, diagrama de 

Classes); 

d. Casos e Scripts de Testes; 

e. Documento de Implantação

Atestado da IBETI -> Não foi identificada a aplicação das 

fases descritas no edital, item a.1.2.VIII e entrega dos 

respectivos artefatos.

a.1.3

não exigido 

100
Contemplar atividades de manutenção corretiva 

e evolutiva

Tenha previsão de atendimento baseado 

em ANS (Acordo de Nível de Serviço);
não exigido 

2

3

4

5

Comprovado parcialmente

(possui informação pendente)

Comprovado integralmente

Exigência não comprovada

Legenda

EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL

Para a parcela de maior relevância e valor significativo referente aos serviços de Planejamento, Documentação, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Inovação Tecnológica, será considerada 

habilitada a licitante que comprovar a execução do quantitativo mínimo indicado de 1.500 (um mil e quinhentos) Pontos de Função (PF), distribuídos conforme segue abaixo:

Para a parcela referente aos serviços de Sustentação de Sistemas de Informação, será considerada habilitada a licitante que comprovar a execução do quantitativo mínimo indicado de 8.000 (oito mil) de Função 

Sustentados em 12 (doze) meses, consideradas as seguintes premissas:

1

Cada sistema sustentado deverá

Pelo menos um sistema deverá se tratar de software na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.0 ou superior) e MS SQL Server (versão 2008 ou superior);

Todos os sistemas devem ser para plataforma web, baseados nas tecnologias ASP.Net/C#, PHP, Angular, JavaScript e/ou Java;

Será admitido o somatório de atestados e/ou de sistemas sustentados, desde que se refiram a mesmo período de execução contratual.

Serão admitidos atestados de capacidade técnica que comprovem a realização do serviço de sustentação de sistemas ou de manutenção de sistemas no período de 

12 meses.

Não atendido.



VOETUR

Observação

Não foi possível identificar o tamanho mínimo em PF exigido ou aplicar conversão em horas para as capacidades

técnicas exigidas nos itens a.1.2 e a.1.3;

Não foi possível identificar o tamanho mínimo em PF exigido ou aplicar conversão em horas para as capacidades

técnicas exigidas nos itens a.1.2 e a.1.3;

Não atendeu a nenhum dos requisitos solicitados.

Não atendeu a nenhum dos requisitos solicitados.

Passível de confirmação com atestante

Não foi possível identificar o tamanho mínimo em PF exigido ou aplicar conversão em horas para as capacidades

técnicas exigidas nos itens a.1.2 e a.1.3;

Ao aplicar a conversão de horas para linguagem PHP, com base na proposta de preço anexa, não foi atingida a

pontuação mínima de 100PF

Não foi possível identificar o tamanho mínimo em PF exigido ou aplicar conversão em horas para as capacidades

técnicas exigidas nos itens a.1.2 e a.1.3;

1 - Não foi possível identificar a tecnologia aplicada, o tamanho mínino dos sistema em PF ou esforço em horas, a

linguagem de programação, ambiente tecnológico, gerenciador de banco de dados utilizado e ferramenta case

utilizada.

1 - Ao aplicar a conversão de horas para linguagem PHP, com base na proposta de preço anexa, não foi atingida a

pontuação mínima de 100PF.

2 - A proposta comercial enviada anexa não tem vinculação com o atestado apresentado.
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