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DA PROVA DE CONCEITO DA SOLUÇÃO/DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 
SISTEMAS 

Após a adjudicação do objeto, a LICITANTE vencedora do certame, deverá fazer uma 
demonstração dos sistemas que estão sendo ofertados, até o 3º (terceiro) dia útil após a 
classificação provisória, para garantir que estes atendam a todas as exigências deste Termo de 
Referência.  

A empresa cuja proposta seja classificada em primeiro lugar deverá submeter-se a uma prova 
objetiva de conceito, após a abertura dos envelopes de habilitação e declaração provisória do 
vencedor, a fim de garantir que os sistemas ofertados atendam a todas as exigências 
constantes neste Memorial Descritivo. 

Ao término da sessão os licitantes estarão cientes da data e horário da Prova de Conceito.   

A prova de conceito é baseada em elementos objetivos, constituídos por requisitos objetivos de 
tecnologia, e requisitos da descrição dos sistemas. Cada item componente de tais subtítulos 
deverão ser demonstrados objetivamente, com a execução de rotina, relatório e função 
requisitada. 

Diante da essencialidade dos serviços licitados e seu caráter ininterrupto e contínuo, e, visando 
a contratação de solução consistente e íntegra, optou-se por estabelecer um grupo de 
especificações técnicas básicas, relativas ao ambiente tecnológico, estrutura, arquitetura e 
tecnologia, onde a licitante vencedora provisória do certame deverá atender 90% (noventa por 
cento) dos requisitos tecnológicos e 90% (noventa por cento) de cada sistema administrativo, 
exigidos neste Memorial Descritivo, relacionados de forma geral, detalhada e específica de 
cada funcionalidade. A Prova e Conceito deverá ser efetuada na sequencia descrita nesse 
anexo e para fins de avaliação objetiva serão adotados critérios de análises de telas; 
funcionalidades, inserção de dados com suas respectivas movimentações (gerais e 
especificas). 

Os requisitos não atendidos durante a demonstração, mas que estejam dentro do limite de 10% 
(dez por cento), deverão ser entregues até o final da implantação dos sistemas. 

A comprovação das funcionalidades deverá se dar de forma progressiva e imediata ao 
solicitado e não será admitida qualquer simulação de atendimento, atendimento parcial, ou 
desenvolvimento de funcionalidades na sessão. 

A Prova de Conceito ocorrerá nas dependências da Prefeitura, no prazo máximo de até 10 
(dez) dias úteis, após ter sido proferido o resultado provisório da disputa e com duração 
máxima de 05 (cinco) horas para cada sistema, conforme cronograma a ser apresentado pelo 
Pregoeiro, seguindo o horário de trabalho da Prefeitura. 

A proponente deverá disponibilizar os profissionais necessários para realização da prova de 
conceito, devidamente credenciados. 

A sessão de demonstração é pública, sendo permitido o seu acompanhamento por quaisquer 
interessados, não sendo permitida a intervenção durante a execução da análise. Eventuais 
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manifestações poderão ser protocoladas em até três dias após o encerramento da 
demonstração, quando a prova de conceito for apresentada concomitantemente. No caso da 
prova de conceito não for realizada conforme maneira descrita anteriormente, e for 
apresentado um sistema por vez, os interessados participantes poderão se manifestar após a 
apresentação de cada sistema. 

Para a realização da Prova de Conceito, a Equipe Técnica desta Administração (composta de 
no mínimo 3 (três) membros indicado pela CONTRATANTE) validará os requisitos técnicos de 
cada sistema, de acordo com o especificado item a item, mediante o seguinte roteiro: 

a. Serão designadas equipes avaliadoras para cada sistema (composta de membros das 
áreas técnicas e da área de T.I.), sendo que poderá ocorrer a Prova de Conceito de forma 
concomitante de todos os sistemas, em espaços distintos, a fim de obter celeridade nessa fase 
da licitação, podendo executar a demonstração concomitante de sistemas (p.ex., sistemas da 
área contábil em um ambiente e sistema dos recursos humanos em outro ambiente, 
concomitantemente). 

b. A prova será dividida em duas etapas: 

b.1. Primeira etapa: serão avaliados todos os requisitos técnicos do título “REQUISITOS 
TECNOLÓGICOS” (atendimento mínimo de 90%). 

b.2. Segunda etapa: por economia processual, somente com a prévia aprovação desta etapa 
anterior é que será avaliado o atendimento mínimo de 90% de cada sistema; 

c. A equipe avaliadora lerá ou indicará, na ordem preferencialmente sequencial, o quesito a ser 
demonstrado; 

d. Em seguida, o técnico responsável da licitante executará a demonstração e responderá a 
eventuais questionamentos da equipe avaliadora; 

e. A equipe avaliadora ao final de cada sistema apresentado consignará sua decisão em ata a 
ser elaborada declarando se atende ao quesito, se não atende ou se não foi demonstrado, e a 
divulgará quando da elaboração da ata/laudo; o requisito declarado não atendido deverá conter 
fundamentação concisa e objetiva. 

f. Não será permitida manifestação dos demais proponentes, que poderão executar as 
anotações e registros que entenderem pertinentes, e, em caso de perturbação da ordem, o 
Pregoeiro exercerá seu poder de polícia visando a garantia da ordem, podendo determinar a 
qualquer pessoa que se retire do recinto, justificando a decisão em ata. 

Toda a infraestrutura necessária para a demonstração do atendimento dos requisitos técnicos e 
funcionais será de responsabilidade da empresa proponente, tais como: computadores, 
dispositivos móveis, datashow e demais periféricos, assim como, os dados, sistemas e equipe 
técnica necessária para prova de conceito. Caberá a Prefeitura, apenas a disponibilização do 
local (ou locais) com link de acesso à internet adequado para a realização da prova prática de 
conceito. 
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Os sistemas integrados propostos pela licitante não necessitam ter, necessariamente, as 
mesmas denominações descritas no Edital, desde que tenham todas as funcionalidades 
exigidas. 

As duas etapas da prova de conceito deverão ter sua avaliação devidamente registrada em 
atas/laudos assinados pela respectiva equipe avaliadora, declarando expressamente o 
percentual de atendimento dos requisitos avaliados, encaminhando-os ao Pregoeiro. 

Caso a licitante deixe de demonstrar ou de atender 90% dos “REQUISITOS TECNOLÓGICOS” 
ou no mínimo, 90% (noventa por cento) dos requisitos exigidos em cada sistema de gestão 
pública, será ela desclassificada imediatamente. Nesse caso, o Pregoeiro convocará a 
empresa licitante subsequente, na ordem de classificação, para que, se habilitada, faça a 
respectiva prova de conceito, sendo avaliada nos mesmos moldes da empresa licitante 
anterior, e assim, sucessivamente, até a apuração de um software que atenda às exigências. 

Somente será concedida uma única oportunidade de realização da prova de conceito para a 
empresa proponente. Em caso de impeditivo técnico pontual, o item poderá ser retomado 
apenas para os sistemas não demonstrados, ficando preclusa oportunidade de demonstração 
posterior. 

Em caso de não comparecimento injustificado da licitante para execução da prova de conceito 
em data e hora marcada, a empresa será imediatamente desclassificada. 
 


