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ADENDO III AO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO SOFTWARE 

Ao menos 90% dos requisitos abaixo - salvo aqueles indicados como indispensáveis de cumprimento em campo 
próprio -, considerados de maior relevância técnica e que representam apenas uma fração dos quesitos 
constantes em Edital, deverão ser demonstrados em Prova de Conceito Prática: para fins de qualificação dos 
licitantes em acordo com as diretrizes de habilitação previstas no Instrumento Convocatório: 
 

Requisitos Técnicos  
Atende (mínimo de 

90 %) 

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

1 Definição de brilho e contraste da imagem;     

2 Definição da resolução (DPI);     

3 Definição do tamanho do original;     

4 Digitalização contínua;     

5 
Possibilidade de definir endereços de armazenamento diferentes para cada 
grupo de trabalho/fluxo de digitalização criado; 

    

6 
Possibilidade de importação de imagens/arquivos eletrônicos pré-existentes 
em modo assistido ou batch; 

    

7 
Possibilidade de monitorar o espaço livre em disco por grupo de 
trabalho/fluxo e habilitar o disparo de alerta via e-mail; 

    

8 
Possibilidade de criação de perfis de digitalização específicos para cada tipo 
de documento, conforme os recursos disponíveis no scanner em utilização; 

    

9 
Controle de horário para transmissão das imagens, evitando assim 
sobrecarga na rede; 

    

10 Geração de arquivos nos formatos: TIFF G4, JPEG ou PDF;     

11 Alinhamento da imagem (Deskew);     

12 Remoção de sujeiras (Despeckle);     

13 Remoção de sombras (Deshade);     

14 Remoção de linhas horizontais e verticais;     

15 Reparo de caracteres;     

16 Eliminação/limpeza de bordas pretas;     

17 Melhoramento da imagem de zonas previamente definidas;     

18 Possibilidade de criação de perfis de tratamento de imagem;     

19 Possibilidade de indexação automática ou manual com dupla digitação;     

20 

Possibilidade de executar etapas do fluxo de forma manual ou automática, 
como por exemplo, as etapas de controle de qualidade, divisão, indexação e 
exportação dos arquivos devem suportar a sua execução através de robôs de 
processamento automático, sem a necessidade de intervenção manual; 
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21 
Possibilidade de leitura de código de barras em quatro diferentes 
orientações: 0º, 90º, 180º e 270 º; 

    

22 
Separação automática de documentos por código de barras, páginas brancas 
e por quantidade de imagens; 

    

23 Definição de zonas para extração de conteúdo através de OCR;     

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

24 
Definição de templates para reconhecimento automático de documentos 
(formulários); 

    

25 
Validação de campos através de banco de dados pré-existentes, sem a 
necessidade de criação de código; 

    

26 Verificação do campo indexado com recurso de auto-zoom;     

27 
Possibilidade de indexação remota através do ambiente WEB direto na 
plataforma de ECM; 

    

28 
Recurso nativo de exportação de índices para arquivo XML e exportação 
nativa para plataforma de ECM; 

    

29 
Possibilidade de efetuar simultaneamente a liberação de dados para 
múltiplos meios de armazenamento; 

    

30 

Permitir definir o formato do arquivo de imagem de saída, pelo menos nos 
padrões TIFF grupo 4, single/multipage, JPG, PDF e PDF/A. Possuir recurso 
nativo que possibilite a geração de arquivos PDF (imagens e texto) mantendo 
as características originais do documento; 

    

31 
Possibilidade de definir níveis de usuário diferenciados, permitindo total 
controle de acesso aos módulos do sistema; 

    

32 Prover dados de estatística e desempenho;     

33 
Gerenciamento/controle dos lotes, com possibilidade de alteração da ordem 
original dos módulos de processamento do fluxo de trabalho; 

    

34 
Possibilidade do acompanhamento do fluxo de trabalho via internet 
diretamente na interface do ECM; 

    

35 
Capacidade de gerar arquivos PDF/A pesquisáveis e  com a opção de Fast Web 
habilitada; 

    

36 
Facilidade de adequação do ambiente de produção através de telas gráficas 
sem a necessidade de programação; 

    

37 
Possibilidade de geração do PDF com os metadados em acordo com Decreto 
10.278/2020; 

    

38 
Compatibilidade com scanners de produção através de interface TWAIN e ser 
instalado em Windows 10 e superior; 

    

39 
Autenticação de usuários com certificados digitais, ICP – Brasil e login e 
senha; 

    

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 
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40 
Suportar a criação de pastas, subpastas e documentos em níveis hierárquicos 
de forma parametrizada;  

    

41 
Suportar a criação de perfis de acesso e controle de permissão a documentos, 
pastas e arquivos para os usuários e seu grupo;  

    

42 
Criação de tipos de documentos, grupos de documentos, índices e tipos de 
índices;  

    

43 Criação de tipos de pastas e índices de pastas;     

44 Gerenciamento de usuários da aplicação;      

45 Gerenciamento de grupos de usuários da aplicação;      

46 Armazenamento e gerenciamento dos índices pelo SGBD;     

47 
Armazenamento e gerenciamento dos documentos eletrônicos pelo File 
system; 

    

48 Recurso de check-in e check-out em documentos;      

49 Controle de Versões de documentos;     

50 
Visualização dos seguintes formatos: MS-Office (DOC, XLS, PPT e VSD) e Open 
Office (ODT), BMP, TIFF, JPEG, PNG, PDF e HTML;  

    

51 
Permitir a inclusão de anotações sobre a imagem dos documentos de forma 
que não altere o conteúdo original do documento, permitindo ainda que seja 
configurado o modo de exibição das notas;  

    

52 Visualização com funcionalidades de (Rotação/Zoom/Navegação);     

53 Armazenar uma lista das pesquisas mais frequentes;      

54 Armazenar a QUERY da consulta construída;     

55 Interface WEB e visualizadores como plugins.;     

56 
Portabilidade para Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) de 
mercado;  

    

57 
Geração de conteúdo full text em mecanismo de controle próprio e não 
diretamente no Banco de Dados;  

    

58 Sistema escalonável, suportando Load Balance;     

59 Plataforma J2EE (Java) ou .Net;      

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

60 
Possuir módulo de administração e monitoração da solução baseados em 
Web, sem a necessidade de instalação no cliente; 

    

61 
Permitir o gerenciamento e administração de segurança de acesso a todos os 
seus módulos e conteúdo, inclusive com a possibilidade de configuração de 
acesso somente para leitura; 

    

62 
Possibilitar a criação de grupos de usuários com a configuração de permissões 
de acesso a todo o seu conteúdo; 
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63 
Permitir a integração nativa com serviços de gerenciamento de usuários 
aderentes ao padrão LDAP v3 e Microsoft Active Directory; 

    

64 
Permitir anexar documentos com controle de versão ao processo, para que 
os mesmos possam ser acessados em outras etapas por outros participantes; 

    

65 
Possibilitar a criação de formulários eletrônicos de maneira visual, amigável 
e sem a necessidade de codificação; 

    

66 
Oferecer funcionalidade de autopreenchimento dos campos de formulários 
com informações proveniente de processos e objetos; 

    

67 
Permitir que os formulários criados na ferramenta iniciem fluxos de trabalho, 
de maneira automática e sem a necessidade de codificação; 

    

68 
Suportar a construção de Workflows (envolvendo interação humana), 
integrado, utilizando interface gráfica, sem a necessidade de programação; 

    

69 
Permitir teste e debug do código gerado diretamente do ambiente de 
modelagem; 

    

70 
Permitir o teste individual dos componentes de integração, com interface 
web para importação ou digitação do código XML utilizado na chamada de 
execução do webservice; 

    

71 
Permitir a construção de dashboards de acompanhamento dos indicadores 
de performance dos processos, através de interface visual, baseada em 
wizards e sem a necessidade de programação; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

72 
Ferramenta gráfica que permita o desenvolvimento integrado de aplicações 
WEB (em .NET ou Java), Web Services, Integrações e Processos; 

    

73 
Interface gráfica, do tipo “arrastar e soltar”, para a construção dos processos 
e workflows; 

    

74 
Oferecer recurso de produtividade em que o código seja completado 
automaticamente no editor de código; 

    

75 
Permitir, no editor visual, reposicionar (mover) os elementos da definição do 
fluxo e subfluxos por intermédio de recursos de arrastar e soltar; 

    

76 
Permitir a produção e a captura dos documentos em formato digital, 
possibilitando o armazenamento, organização e acesso por usuário, por 
unidade ou toda organização; 

    

77 
Permitir a segmentação no desenvolvimento do processo, com separação 
nítida entre fluxo de processos, serviços e regras de negócio; 

    



 
 

5 
 

 

78 
Permitir a modelagem dos fluxos de processos associando atividades aos 
papéis de usuário e grupos, através de interface gráfica, sem a necessidade 
de codificação; 

    

79 
Possibilitar a criação de subprocessos dos mapas de processo, de forma a 
permitir melhorias incrementais com aproveitamento de fluxos 
anteriormente definidos; 

    

80 
Possuir editor visual para criação e edição de formulários do tipo web, 
integrado à interface de modelagem de processos; 

    

81 

Permitir a atribuição de formulários, telas e/ou sequência de telas a 
atividades especificas do processo que envolvam interação humana, de modo 
que os usuários possam ter acesso a estes formulários durante a execução da 
atividade; 

    

82 
Permitir a criação e edição de regras de negócio na mesma interface de 
modelagem e criação dos fluxos; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

83 

Permitir a criação de tipos de processos e documentos, com customização de 
metadados (campos/atributos) e classificação quanto ao grau de sigilo, em 
nível de usuário Administrador da Solução. O grau de sigilo deve ser 
configurável de forma a poder ser diferente entre documentos do mesmo 
processo; 

  

84 

Em tempo de execução do fluxo, o módulo deve possibilitar que o usuário 
visualize, em formato gráfico (BPMN ou outro formato gráfico), o fluxo 
percorrido incluindo em qual tarefa o processo se encontra e quais são suas 
possíveis próximas tarefas; 

    

85 

Disponibilizar um ou mais formulários para abertura de processos, associados 
a um ou mais serviços. Opcionalmente, processos podem não exigir um 
formulário de abertura. A Solução deverá permitir a utilização de formulários 
dinâmicos, desenhados na própria solução, para abertura de processos ou em 
atividades dos fluxos. O visualizador de processos deverá exibir o “espelho” 
dos formulários preenchidos pelos usuários como se fossem peças 
processuais; 

    

86 
Ao cadastrar um processo administrativo, prever opção para pesquisa e 
navegação na estrutura do plano de classificação por meio de uma interface 
gráfica, apresentando o nome das classes de forma hierárquica; 

    

87 
Garantir que, para solicitar um serviço pela Internet, o usuário esteja logado 
na área de relacionamento e esteja associado a um dos perfis permitidos para 
aquele serviço, ressalvados os serviços que permitam o anonimato; 

    

88 
Permitir múltiplas assinaturas, com certificado digital ou assinatura digital, 
em uma mesma peça de um processo administrativo; 
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89 

Disponibilizar um ou mais formulários para abertura de processos, associados 
a um ou mais serviços. Opcionalmente, processos podem não exigir um 
formulário de abertura. A Solução deverá permitir a utilização de formulários 
dinâmicos, desenhados na própria solução, para abertura de processos ou em 
atividades dos fluxos. O visualizador de processos deverá exibir o “espelho” 
dos formulários preenchidos pelos usuários como se fossem peças 
processuais; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

90 
Possuir ferramenta de integração de processos com sistemas, pessoas e 
outros Órgãos; 

    

91 
Permitir a alteração de parâmetros de negócio de processos sem a 
necessidade de reiniciar o processo; 

    

92 
Permitir fazer OCR e indexação nos documentos. Permitir busca no conteúdo 
textual dos documentos natos digitais e capturados; 

    

93 
Durante a busca no conteúdo textual dos documentos, deverá demonstrar 
em índice as ocorrências das expressões buscada com trechos resumidos e 
links para navegação até a ocorrência; 

    

94 Permitir a vinculação de dois ou mais processos administrativos;     

95 
Permitir a persistência dos metadados dos processos em execução, em 
banco de dados relacional; 

    

96 Suporte a recuperação dos processos em caso de falha;     

97 
Permitir realizar a transferência de documentos, em lote, para outras 
unidades ou atividades; 

    

98 Possuir ferramenta visual para análise das auditorias geradas;     

99 
Permitir criar mais de uma tarefa para que diferentes unidades/usuários 
possam trabalhar de forma paralela no documento; 

    

100 
Permitir interação humana com os processos através de worklists (listas de 
trabalho); 

    

101 

Possuir interface web para acesso aos Workflows e tarefas pendentes. A 
interface deve ser customizável pelo usuário final, incluindo layout e 
conteúdo, além de permitir a exportação das configurações e 
parametrizações realizadas e posterior importação em um ambiente 
diferente ou por outro usuário;  

    

102 Acessar a interface de workflow em idioma português;     

103 
Possibilitar a construção de workflows com, no mínimo, padrões de tarefas 
em série, paralelo, delegação e escalonamento automático; 
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Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

104 

Possuir interface gráfica para apoiar a gestão manual da distribuição de 
tarefas entre os membros de um setor ou grupo de usuários, para tarefas de 
responsabilidade daquele setor ou grupo como um todo. A alocação manual 
deve ser permitida apenas para usuários autorizados (ex. coordenadores de 
setor ou de grupo); 

    

105 
Permitir o acompanhamento da trilha de auditoria dos processos em 
execução; 

    

106 
Permitir a comparação entre as versões do documento sinalizando os 
trechos removidos e inseridos; 

    

107 
Disponibilizar um conjunto de indicadores e dashboards, contemplando: 
a) opção de busca a determinado relatório; 
b) os relatórios devem possuir blocos (tabelas, gráficos) 

    

108 

Dispor de interface gráfica que permita a usuários com perfil de 
administrador acompanhar todas as etapas de um workflow, informando, 
pelo menos quais usuários já interagiram no processo e o responsável no 
momento; 

    

109 
Permitir visualização do histórico de tarefas e do fluxo de cada documento, 
associado aos detalhes do processo; 

    

110 
Suportar atribuição dinâmica de usuário, grupo ou papel, permitindo que em 
uma etapa seja definido o responsável pela execução da próxima etapa do 
fluxo; 

    

111 
Permitir o cadastro de consultas SQL para uso nas atividades de serviço, com 
as seguintes informações: nome da consulta, descrição e o script SQL; 

    

112 
Disponibilizar funcionalidade para registro da tabela de temporalidade e 
destinação de documentos e processos, associada ao plano de classificação 
do órgão; 

    

113 

Permitir informar, no mínimo, os seguintes metadados referentes à tabela 
de temporalidade e destinação de documentos e processos administrativos: 
prazo de guarda da fase corrente, prazo de guarda da fase intermediária, 
destinação final, observações, nome do evento que determina o início da 
contagem do prazo de retenção na fase corrente, a partir do arquivamento; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

114 Permitir a alocação automática de tarefas com base em Calendário;     

115 
Permitir visualização do histórico de tarefas e do fluxo de cada documento, 
associado aos detalhes do documento; 

    

116 
Permitir o roteamento dinâmico de tarefas com base em informações 
providas pelo usuário em tempo de execução; 
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117 
Possuir recurso, parametrizável, de envio de e-mails aos participantes nos 
fluxos, com link para realizarem a execução da tarefa respectiva; 

    

118 
Permitir a criação e alteração das regras de negócio utilizando interface 
Web integrada ao produto; 

    

119 
Permitir a alteração das regras de negócio pelo próprio usuário, na mesma 
interface que é utilizada para acesso às listas de trabalho (worklists); 

    

120 
Auditar, de maneira automática, as alterações feitas nas regras de negócio, 
armazenando, no mínimo, a data e hora da alteração e quem fez a 
alteração; 

    

121 
Permitir o versionamento automático das regras de negócio alteradas pelo 
usuário, permitindo recuperar para as versões anteriores caso necessário; 

    

122 
Permitir a execução automática de novas instâncias de processo em 
resposta a eventos específicos de um processo ou em intervalos de tempo 
pré-definidos; 

    

123 

Permitir as seguintes ações nas instâncias de fluxo que estão em execução, 
em tramitações não automatizadas (ad hoc): 
a) Atribuir a um usuário; 
b) Definir acesso para usuário (s); 
c) Atribuir a um departamento; 
d) Definir acesso para departamento(s). 
O sistema deve permitir parametrizar quais unidades podem ser utilizadas 
para tramitação por tipo de processo; 

    

124 
Possuir integração Nativa com Microsoft Office para edição de documentos, 
admitindo-se o uso de Plugins; 

    

125 
Possuir mecanismo para monitoramento e aferição de métricas de 
processos; 

    

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

126 
Permitir a monitoração de um processo do início ao fim através de console 
web; 

    

127 
Possuir ferramenta para análise e extração de relatórios estatísticos do 
processo; 

    

128 
Permitir visualizar, em interface gráfica, o andamento e status de cada 
processo ou atividade, mostrando a posição em que o processo se encontra 
no contexto do fluxo; 

    

129 
Possuir painéis de construção de indicadores e integrados à interface de 
acesso do Workflow (lista de tarefas); 

    

130 Permitir, em uma tarefa de serviço, configurar os serviços REST ou SOAP;     

131 
Permitir a usuários autorizados monitorar e acompanhar o número de itens 
em aberto por atividades de um dado processo, apresentando estas 
informações de forma gráfica e integrada à interface do workflow; 
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132 
Permitir a geração de relatórios com base em métricas de desempenho 
versus acordos de níveis de serviço pré-definidos (ou SLA’s – Service Level 
Agreements); 

    

133 
Permitir a geração e apresentação dos dados monitorados como planilhas 
no formato Microsoft Excel;  

    

134 

Disponibilizar editor para criação de formulários de forma visual, sem a 
necessidade de programação. O editor deverá permitir escolher quais 
campos são obrigatórios. A ferramenta de desenho de formulários deverá 
conter, no mínimo os seguintes componentes: 
a) título; 
b) entrada de texto do tipo: única linha, múltiplas linhas. Os campos de 
texto deverão permitir máscara configurável; 
c) componentes de seleção simples e múltipla: I. drop-down; II. 
radiobutton; III.checkbox.  
d) upload de arquivos; 
e) link; 
f) imagem; 
g) tabela editável; 
h) texto não editável; 
i) data. 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

135 
Permitir o envio automático de alertas através de integração com Whats 
App e Telegram; 

    

136 
A solução deverá possuir componente de monitoramento em tempo real 
de processos de negócio modelados, podendo ser configurada para geração 
de alertas (e-mail) em tempo real; 

    

137 
A Solução deve possibilitar o envio de e-mails de relacionamento 
automáticos, utilizando templates personalizados para os usuários; 

    

138 
Permitir que quaisquer metadados dos processos administrativos possam 
ser utilizados nos modelos de documentos e de formulários; 

    

139 
Deve possuir módulo mobile com autenticação com mesmo usuário e 
senha do ECM e compatível com o sistema operacional Android e/ou IOS; 

    

140 Permitir a pesquisa e visualização de documentos no ECM através do APP;     

141 
Permitir visualizar e navegar no APP nas pastas e documentos conforme as 
permissões definidas no software; 

    

142 
Permitir que através do APP possa tirar fotos de documentos e cria-los no 
ECM dentro de alguma pasta virtual; 
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143 
APP deve interagir com o workflow demonstrando somente as atividades 
em que o usuário possui acesso, bem como a quantidade de processos 
vencidos, a vencer e os que estão no prazo; 

    

144 Receber notificação indicando a chegada ne novos processos pelo APP;     

145 
APP deve permitir que o usuário possa efetuar solicitações bem como seu 
acompanhamento; 

    

146 

Oferecer integração nativa com a solução de portal ofertada, permitindo 
que o usuário através do APP possa disparar processos, acessar sua lista de 
tarefas, visualizar gráficos de monitoramento, preencher formulários e 
anexar documentos a determinada atividade de um processo; 

    

147 
Permitir a publicação de Web Services pela própria solução, para acesso por 
sistemas ou APP externos; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

148 

Permitir invocação síncrona e assíncrona de Web Services. Consideram-se 
síncronas as chamadas do tipo requisição-resposta, com retorno imediato 
da chamada ficando a aplicação impossibilitada de executar novas 
operações enquanto não obter o retorno; e assíncronas quando a resposta 
acontecer em um momento posterior, permitindo que o sistema originador 
fique disponível para executar outras operações, mesmo sem o retorno da 
chamada; 

    

149 
Permitir interoperabilidade com Web Services desenvolvidos em 
plataforma Microsoft.NET ou Java. 

    

150 
Comprovar possuir integração com “GOV.BR”, através de algum órgão que 
já utilize tal função; 

    

151 
Comprovar possuir integração com “SEI”, através de algum órgão que já 
utilize tal função; 

    

152 

Criar formulários eletrônicos, com campos diversos, no mínimo de texto, 
numérico simples, numérico com máscara de moeda (R$ 0000,00), data, 
lista suspensa fazendo referência a informações contidas em banco de 
dados, caixa de seleção "OU", caixa de seleção "E". A criação do formulário 
deve contar com funcionalidade “arrasta e solta”, bem como a 
possibilidade de upload e download de arquivos (formato texto, planilha 
eletrônica, áudio, vídeo) e alçada de aprovação; 

    

153 

Enviar e-mails automáticos conforme parametrização no fluxo do processo. 
Demonstrar, no mínimo, os seguintes cenários: i) mudança de instância do 
processo; ii) devolução do processo para instância anterior para correção 
de pendência; e iii) emissão de relatórios automáticos; 
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154 

Criar um documento na própria ferramenta, em editor de texto integrado, 
sendo incluído no processo anteriormente criado, demonstrando que o 
mesmo possui bloqueio quando esteja em edição por outro usuário; 
mostrar que após assinatura, o documento não pode ser editado; 

    

155 

Permitir a funcionalidade de assinatura digital e certificação eletrônica, em 
documentos gerados na plataforma e em documentos (PDF) anexados. 
Permitir assinaturas de mais de um usuário (interno e externo) no mesmo 
documento, bem como alçadas de aprovação; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA Sim Não 

156 Permitir assinatura digital do tipo CAdES e PAdES;     

157 

Criar portal corporativo, com funcionalidade de “arrasta e solta”, contendo 
formulário vinculado a processo mapeado no BPM e conteúdos presentes 
em diretórios do ECM. Disponibilizar portal para usuário externo. Permitir 
que usuário externo realize download e upload de arquivo no portal, 
realizar aceite por meio de assinatura eletrônica e este arquivo seja 
direcionado para o diretório correspondente ao processo no ECM; 

    

158 
Demonstrar o envio/recebimento de notificações de tarefas e processos, 
conforme regras parametrizáveis, por diversos canais: área de trabalho da 
ferramenta, e-mail e celular (WhatsApp); 

    

159 
Demonstrar acesso e responsividade da plataforma em dispositivos móveis 
(smartphones e tablets); 

    

160 
Inserir documentos de forma independente e sem vínculo a nenhum 
processo; 

    

 

Requisitos Técnicos   

SUÍTE DO SISTEMA – Fluxos pré construídos - PROTOCOLO ELETRÔNICO Sim Não 

181 
Abertura de protocolo/processos por: Acesso externo via site da 
Organização, smartphone ou cadastro de atendimento por operador do 
sistema. 

   

182 
Permite acesso aos dados do protocolo por meio de código ou login do 
emissor. 

   

183 
Inclusão de anexos nos documentos, podendo ser imagens, documentos, 
planilhas, etc.    

184 
Todos os acessos a demanda e despachos são registrados e tem-se a 
listagem de quem acessou, de qual setor e quando.    

185 
Possibilidade de direcionamento automático da demanda baseado no tipo 
de atendimento e no assunto do mesmo. Criação de regras de acesso.   

Requisitos Documentais 
Atende (mínimo de 

100%) 

SUÍTE DO SISTEMA  Sim Não 
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186 Manual técnico e manual de instalação;    

287 

Documentação que comprove que o licitante possui autorização para 

fornecimento da garantia, suporte técnico e códigos fontes do produto 

ofertado;  

   

188 
Documentação que comprove que o produto ofertado possui no mínimo 3 

(três) anos de mercado; 
  

189 
Documentação que comprove que o produto ofertado possui registro de 

sua propriedade intelectual. 
  

  

RESUMO DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA FORNECIDA 

QUANTIDADE DE CRITÉRIOS TÉCNICOS AVALIATIVOS 189 

QUANTIDADE DE CRITÉRIOS TÉCNICOS ATENDIDOS (ACEITOS)  

PERCENTUAL DE CRITÉRIOS TÉCNICOS ATENDIDOS (ACEITOS) % 

QUANTIDADE DE CRITÉRIOS DOCUMENTAIS AVALIATIVOS 4 

QUANTIDADE DE CRITÉRIOS DOCUMENTAIS ATENDIDOS (ACEITOS)  

PERCENTUAL DE CRITÉRIOS DOCUMENTAIS ATENDIDOS (ACEITOS) % 

 

I. A AMOSTRA encontra-se em: 
 

(  )  CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E ROTEIRO DE TESTES DE CONFORMIDADE;   

(  )  NÃO-CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E ROTEIRO DE TESTES DE CONFORMIDADE. 

 

Nota Técnica 1: Salienta-se que a avaliação através da Prova de Conceito - PoC não substitui a verificação 

obrigatória para fins de recebimento e aceite, prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/1993. 

 

II. Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo: 
 

(  ) ACEITA E HOMOLOGA A PROPOSTA 

(  ) NÃO ACEITA E NÃO HOMOLOGA A PROPOSTA. 

 

Nota Técnica 2: Se a solução apresentada não for aprovada em acordo com o roteiro da amostra, a licitante 

será desclassificada e a autora da segunda melhor proposta classificada será submetida a um novo 

procedimento, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do 

edital e seus anexos. 

 


