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1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer de análise da amostra de objeto, prevista na licitação 7/2022/CFA, apresentada pela
empresa True Change Tecnologia Ltda, proponente pré-habilitada.

A equipe técnica incumbida para esta a�vidade é composta pelos empregados Marcos Antonio Susin e
Weuller Marcos da Silva Santos, lotados na Coordenação de Informá�ca do CFA (CIN) - área requerente
do objeto.

A apresentação foi realizada no dia 29/12/2022, de forma remota, com o obje�vo de verificar o
atendimento e a efe�vidade no fornecimento do conjunto de requisitos definidos no Anexo I do Termo de
Referência 37 (doc SEI nº 1678366).

Na abertura dos trabalhos de apresentação, a audiência foi comunicada da dispensa de apresentação dos
itens obrigatórios 14, 18 e 19, visando atender ques�onamentos apresentados em tempo hábil e
conforme rito administra�vo, por proponente.

2. ANÁLISE

2.1. Descrição geral do rito executado

Foram apresentados pela proponente pré-habilitada os seguintes requisitos obrigatórios, obedecendo a
ordem que segue:

Manhã do dia 29/12/2022, (começando as 08h01 - terminando às 11h), itens 10, 11, 16, 12, 7, 6,
15, 5, 8, 9, 13, 1, 2, 4, 17 e 3.

Tarde do dia 29/12/2022, (começando as 14h00 - terminando às 14h40), revisão geral de todos os
itens apresentados.

A apresentação da documentação comprobatória dos requisitos opcionais foi realizada por meio de envio
de mensagem eletrônica para a conta de correio informa�ca@cfa.org.br, recebida às 15h03 do dia
29/12/2022. O documento enviado foi rotulado pelo remetente como Licitacao nº 72022CFA - Requisitos
Não Obrigatórios.pdf - e informação de seu respec�vo HASH
MD5: F278661DDB73EA2D9DB7484F30C77528.

Ao final da apresentação na tarde do dia 29/12/2022, representante da empresa True Change confirmou
a conclusão da realização da apresentação, sendo dada por encerrada pela coordenação de informá�ca.

 

2.2. Evidências constatadas

O quadro abaixo resume a apresentação e o entendimento da equipe técnica quanto ao atendimento dos
requisitos obrigatórios apresentados

Tabela 1: Quadro resumo - requisitos obrigatórios

Item Apresentou Atendeu Dispensado pela equipe técnica

1 Sim Sim Não
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2 Sim Sim Não

3 Sim Sim Não

4 Sim Sim Não

5 Sim Sim Não

6 Sim Sim Não

7 Sim Sim Não

8 Sim Sim Não

9 Sim Sim Não

10 Sim Sim Não

11 Sim Sim Não

12 Sim Sim Não

13 Sim Sim Não

14 Não - Sim

15 Sim Sim Não

16 Sim Sim Não

17 Sim Sim Não

18 Não - Sim

19 Não - Sim

 

Após analise dos requisitos obrigatórios demonstrados, a equipe técnica entendeu que todos os itens
foram atendidos.

Ao conferir o HASH do arquivo, a equipe técnica constatou sua correspondência com o HASH enviado.

Quanto ao atendimento dos requisitos opcionais, a equipe técnica constatou o seguinte:

Sobre o requisito opcional 16 - Não iden�ficamos nos links fornecidos compa�bilidade com Google
Cloud, Oracle Linux, Blockchain e MongoDB;

Sobre o requisito opcional 39 - Os links fornecidos não comprovam a existência de uma ferramenta na�va
da plataforma para simulação da execução de aplica�vos em ambiente desktop.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e em conformidade com o termo de referencia vinculado ao processo licitatório,
manifestamos que a proponente True Change Tecnologia Ltda cumpriu sa�sfatoriamente com a amostra
do objeto.
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Concluímos pela classificação da proponente citada.

 

Documento assinado eletronicamente por Weuller Marcos da Silva Santos, Analista de Sistemas, em
29/12/2022, às 21:11, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Susin, Analista de Banco de Dados, em
29/12/2022, às 21:50, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1706008 e o código CRC B680E816.
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