Secretaria de Tecnologia da Informação – Prodasen
Pregão Eletrônico nº 126/2015
(Processo nº 00200.012920/2014-28)

RELATÓRIO RESUMIDO DE
ANÁLISE DA PROVA DE CONCEITO

Este documento apresenta, de forma resumida, o processo de avaliação e o
resultado dos testes realizados pela equipe do Senado Federal sobre a amostra de solução
fornecida pela licitante SOS Tecnologia e Gestão da Informação LTDA, durante a fase de
Prova de Conceito, conforme capítulo XIII do edital, e subanexo VII.
A avaliação foi executada em várias etapas. Inicialmente foi elaborado um roteiro da
avaliação, contendo todos os passos e verificações a serem seguidos. A equipe de
avaliação deliberou sobre quais seriam os requisitos prioritários a serem analisados, e
definiu como se daria cada avaliação.
Os requisitos selecionados, em sequência de verificação foram: 59,81,82,20, 13,
14,15, 5, 3,12, 4, 6, 7, 9, 18,10, 11, 85, 87, 93, 21, 87, 25, 19, 29,47,33, 27, 33, 27, 34, 31,
33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 93, 51, 52, 54, 56, 57, 3, 18, 23, 58,
62,67,68, 79, 94, 97, 98, 100, 101, 106, 111.
O roteiro foi apresentado para a licitante em uma reunião inicial, em 16/12/2015 e
estabelecido o cronograma de trabalho. O roteiro também foi entregue à outra licitante
(ASG) que solicitou esclarecimentos a respeito da POC.
No dia 16/12, a equipe da SOS fez a instalação da solução no ambiente provido pelo
Prodasen. Na noite do dia 16/12 foi realizada a primeira carga de documentos para o
repositório, como preparação para os testes.
No dia 17/12 a equipe do Prodasen iniciou os testes, que ocorreram durante todo o
dia. Ao final do dia foi realizada uma reunião com a licitante para consolidar os resultados
do dia, quando ficou constatado que 60% dos requisitos selecionados para a POC tinham
sido avaliados com sucesso. Nessa reunião de consolidação do dia, a equipe do Prodasen
esclareceu para a licitante aspectos técnicos sobre os testes a serem feitos no dia seguinte.
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No dia 18/12, a equipe do Prodasen, junto com a licitante, concluiu os testes
planejados e realizou uma reunião de encerramento com todos os envolvidos, quando ficou
estabelecido que: A Solução analisada ficará instalada no Prodasen, conforme o item 13.8.1
do edital, e que independente dos testes realizados na POC, todos os requisitos do edital
serão reverificados na implantação definitiva da solução, conforme previsto em edital.
Finalizadas as atividades de avaliação, a partir dos resultados dos testes de
instalação, funcionais e de desempenho, em relação a 100% dos requisitos selecionados e
citados anteriormente, a equipe do Senado Federal (Prodasen) concluiu pela aprovação
da proposta técnica da licitante
Brasília-DF,

de dezembro de 2015.
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Recebido em ____ de dezembro de 2015.
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