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i. Carlos Eduardo Praes
c. Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE
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2. Representantes do licitante com maior desconto ofertado Ticket Log -  Ticket Soluções
HDFGT S.A. (TICKET LOG)

i. Camila Cristina Belmonte da Silveira
ii. Charles Daniel H. Rodrigues
iii. Guilherme Machado de Oliveira
iv. Bruna Hoffman da Rosa
v. Mariano Severo Faleiro
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3. Demais presentes, conforme listas de presença (ANEXO 1, ANEXO 3, ANEXO 5).

 

LOCAL: Rua São Miguel, 293, Salão Diamond, do San Diego Mid Suites, Bairro Itapoã, Belo
Horizonte/MG.

ASSUNTO: Avaliação do Sistema de Gestão do licitante detentor do maior desconto resultante,
ofertado na etapa de lances do Pregão para Registro de Preços (Planejamento 148/2018), Ticket
Log – Ticket Soluções HDFGT S.A., consoante anexo IX do Edital.
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1) SESSÃO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA

 

Relato da sessão de avaliação em 30/07/2018

Às dez horas e onze minutos do dia 30 de julho de 2018, à Rua São Miguel, 293, Salão Diamond,
do San Diego Mid Suites, com a participação da equipe de avaliação (SEPLAG/DCTO,
SEPLAG/CGSIAD, PRODEMGE), licitante com maior desconto resultante ofertado, e demais
presentes, conforme lista de presença em anexo (ANEXO 1), teve início a SESSÃO DE
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO, consoante o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços Planejamento nº 148/2018, cujo objeto constitui a contratação do serviço
de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos dos órgãos e
entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

A sessão teve início com o Diretor Central de Transportes Oficiais, Marcus Vinicius Mota de Meira
Lopes, que justificou o atraso em razão da previsão de chegada de servidores da Secretaria de
Estado de Administração Prisional - SEAP e da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -
PMMG, e em seguida apresentou a equipe de avaliação (Bruna, Vilma, Leonardo pela
SEPLAG/DCTO, Beatriz pela PRODEMGE e Carlos pela SEPLAG/CGSIAD). Explicou também
sobre o período da sessão de avaliação, entre esta segunda, 30 de julho de 2018, e quinta, 02 de
agosto de 2018, podendo se estender até sexta, 03 de agosto de 2018, das 10h às 18h, com
intervalo entre 12:30h e 13:30h. Outrossim, fora explicada a dinâmica de questionamentos, aberta
a qualquer momento para a equipe de avaliação e o licitante e ao final de cada período (manhã e
tarde) para os demais  presentes, sendo que as respostas serão manifestadas no dia
subsequente no início dos trabalhos.

Ato contínuo, a Coordenadora de Manutenção, Vilma Salomão Rodrigues Pereira, realizou a
leitura do Anexo IX do Edital em tela, o qual dispõe sobre as regras para a realização da
avaliação do sistema de gestão. No decurso deste momento, a equipe que representa a PMMG,
bem como a que representa a SEAP, chegaram para presenciar a sessão, sendo que os
representantes das empresas Trivale e Prime já estavam no recinto. Quanto ao item 2.2.4 do
Anexo IX, ressaltou-se que a avaliada pode realizar o registro dos procedimentos e da avaliação,
como forma de se resguardar, e a SEPLAG também o fará como forma de comprovação dos
resultados dos testes

A equipe de avaliação e a avaliada concordaram em ler o checklist que apresenta os testes a
cada teste. A Coordenadora ainda ressaltou que não é permitida a utilização de celular durante a
sessão. Carlos levantou questionamento sobre a pontuação mínima do sistema de gestão e foi
esclarecido que houve uma retificação no Edital e que esta corresponde a 30 (trinta) pontos.

Em seguida, a avaliada apresentou a Declaração exigida no item 1.6.5 do Anexo IX do Edital
(ANEXO 2), lida em público para todos os presentes, que por fazer remissão incorreta ao item
1.6.4 fora solicitada e realizada retificação no momento.

A partir de então, a licitante em avaliação realizou a apresentação da equipe presente (Mariano,
Igor, João, Bruna, Guilherme e Camila) e do negócio da licitante, pelo Gerente de Produtos e
Inovação da Unidade de Manutenção (Charles). Apresentou também a estrutura disponível para
simulações em sistema dos testes, a qual contempla uma equipe de 03 (três) membros da
licitante, 04 (quatro) notebooks, projetados em 03 (três) telas com 03 (três) projetores, bem como
uma impressora e sistema de som.

Teve início a realização dos testes, com leitura pelo Leonardo do item 1.1, e questionou-se se
será feito cadastro manual ou por importação de dados. O licitante informou que fará por
importação e solicitou a disponibilização dos arquivos, bem como um prazo de 15 (quinze)
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minutos para a análise dos dados. Leonardo requisitou a verificação em sistema com vistas a
certificar de que não há dado cadastrado previamente.

Fora destacado que a equipe a direita da sala fará as simulações, nos notebooks instalados e
projetados nas telas. Conforme solicitado, demonstrou de forma preliminar, por meio de
ferramenta de busca na funcionalidade de cadastro, a ausência de dados de órgãos/unidades
cadastrados.

Tem-se então a disponibilização dos dados por meio de URL do Google Drive para o e-mail da
licitante em avaliação, que confirmou o recebimento e realizou a análise do formato dos dados
apresentados pela SEPLAG. Às onze horas e quatro minutos a licitante retornou sobre os
arquivos, e ponderou que o arquivo de unidades apresentou os dados de órgão sem
preenchimento com zeros a esquerda e com espaço antes do ponto e vírgula. Verificou-se a
mesma incorreção no arquivo que se encontrava salvo em mídia móvel. Concordaram a licitante
em avaliação e a equipe de avaliação que o arquivo deve ser retificado pela licitante, retirando-se
o espaço e acrescentando um zero a esquerda. Viu-se como necessário, portanto, a verificação
de todos os arquivos em tela de forma conjunta.

A licitante explicou que os arquivos serão direcionados a um servidor FTP e realizou as
importações: salvou o arquivo de órgãos no ambiente e demonstrou o e-mail com o arquivo de log,
o qual espelhou os registros do arquivo original, ou seja, 05 (cinco) registros importados com
sucesso. A consulta na funcionalidade de cadastro do sistema da licitante permitiu visualizar os
registros: retornaram os órgãos ativos (quatro). Em consulta ao registro do órgão inativo da base
(um), este fora buscado, juntamente com a data de inativação. Quanto à importação dos dados de
unidade, fora comprovada pelo arquivo de log e pela consulta da funcionalidade de cadastro que
os registros referentes às nove unidades, e considerada bem-sucedida. Com vistas a comprovar o
sucesso do teste do item 1.1, Leonardo solicitou os arquivos do log. Tem-se, portanto, declarado
pela equipe de avaliação o atendimento total do item 1.1, conforme anunciado pela equipe de
avaliação.

Em realização ao teste do item 1.2, fora realizada conferência dos códigos e nomes para órgãos,
colocando-se em tela o arquivo original e a tela de retorno de consulta do sistema em avaliação.
Neste ponto é importante destacar que os dados de CNPJ não são apresentados na tela de
consulta, mas são acessados ao clicar no nome do órgão, o que fora feito um a um, para
comprovação do atendimento.

Da mesma forma fora projetada a tela de consulta da unidade no sistema e o arquivo de unidade
original. Contudo, na tela não foram apresentados os códigos dos órgãos a que estas unidades
são vinculadas. Neste ponto, a equipe de avaliação ponderou que a decisão sobre o teste do item
1.2 será feita à medida que o sistema apresentar os dados de unidades juntamente aos dos
órgãos.

Passou-se ao teste do item 2.1, lido em público pela equipe de avaliação. Esta ofereceu um
arquivo com sugestão de usuários com vistas a agilizar os testes.

A licitante em avaliação demonstrou a funcionalidade de gerenciamento de logins presente no
sistema. Houve concordância com a utilização das informações presentes em arquivo criado pela
SEPLAG, cujos dados foram ajustados (modificado o e-mail para um da equipe de avaliação e o
nome do usuário que não aceita número).

Realizou o cadastro de um usuário GFE A (nome, e-mail, perfil e CPF), conforme tela de
comprovação, cujo e-mail de confirmação de cadastro fora recebido no e-mail da equipe de
avaliação. Em seguida fora feita tentativa de acesso com senha incorreta, sem sucesso. E, então,
nova tentativa com o login e a senha provisória (encaminhada por e-mail), a qual fora bem-
sucedida, tendo sido realizada atualização para senha padrão. Fora declarado totalmente
atendido o item 2.1.
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Após a leitura do teste do item 2.2, por meio do perfil da licitante, verificou-se o cadastro do
usuário anteriormente criado em tela.

Para o teste do item 2.2, tentou-se criar outro usuário, com perfil GFE, mas informando a SEAP no
campo órgão. Porém, o sistema retornou mensagem de erro, de que o perfil deve estar vinculado
à SEPLAG. A equipe de avaliação declarou-se, portanto, o item 2.2 totalmente atendido.

Leu-se a descrição do teste do item 3.1 e solicitou que fosse feita tentativa de acesso com dados
de identificação incoerentes do usuário criado para o item 2.1, com vistas a certificar quanto ao
comportamento do sistema, o qual barrou a tentativa. Acordaram a licitante e a equipe de
avaliação que fossem criados todos os usuários com perfil GFO. A licitante confirmou a regra de
perfil do GFO, tendo sido esclarecido pela equipe de avaliação que este perfil acessa apenas os
dados do órgão.

E assim, foram realizados os cadastros dos usuários com perfil GFO, todos acompanhados na
tela projetada: GFO A – SEPLAG (concluído às 12:01h), GFO AC - SEPLAG (concluído às
12:04h), GFO AA - SEPLAG (concluído às 12:06h), GFO B - SEDS (concluído às 12:09h), GFO C
- PCMG (concluído às 12:11h), GFO D - PMMG (concluído às 12:13h).

Todos os e-mails com senha provisória foram recebidos no e-mail da equipe de avaliação, e as
senhas foram informadas à licitante, tendo sido salvas na matriz de usuários armazenada pela
licitante para informar os testes da sessão, com código, login, senha, lotação, órgão e perfil.

A comprovação da criação dos usuários fora feita por consulta em perfil da licitante, que
apresentou todos os usuários criados até então.

Fora realizada tentativa de acesso com senha incorreta para os usuários GFO e, posteriormente,
com a senha correta, que foram atualizadas para senha padrão. Ao final, demonstrava-se a
informação do usuário e os menus habilitados. E, assim, fora procedido para todos os usuários:
GFO A - SEPLAG, GFO AC - SEPLAG, GFO AA –SEPLAG, GFO B - SEDS, GFO C - PCMG e
GFO D - PMMG, sendo concluído às 12:21h para todos os usuários. A equipe declarou o item 3.1
totalmente atendido.

Neste momento, fora dada abertura para questionamento pelos presentes. Oportunidade em que
o Sr. Roberto Falco, da Trivale, apresentou a seguinte dúvida: no momento em que é feito
cadastro, é atribuído perfil para cada usuário, mas não estão claras as atribuições dos perfis
criados. A equipe de avaliação, então, se posicionou no sentido de que irá verificar se é pertinente
esta análise, e de confirmar se há previsão desta exigência no Edital. A equipe de avaliação
informou que os questionamentos podem ser registrados por escrito, caso os presentes entendam
ser necessários. As anotações referentes ao primeiro questionamento foram lidas para todos os
presentes.

A sessão foi interrompida às 12:30h para horário de almoço, com retorno previsto para 13:30h.

Com retorno às 13:35h, a equipe de avaliação solicitou a criação, manualmente, de uma unidade,
feito com o código “0050007”, ficando constatado que no momento do cadastro manual não é feita
vinculação de órgão. Explicitou que se tratava de um teste não previsto. A licitante explicou,
contudo, que a vinculação da unidade ao órgão se dá no ato da importação do arquivo.

Os testes foram reiniciados, e o objetivo do teste do item 4.1 fora descrito em público, às 13:45h,
e foram criados os usuários com perfil de GFU (nome, e-mail, CPF, perfil, órgão, unidades), a
partir da sugestão da SEPLAG: GFU A – SEPLAG (concluído às 13:50h), GFU AA - SEPLAG
(concluído às 13:54h), GFU B – SEDS (concluído às 13:57h), GFU C - PCMG (concluído às
13:59h), GFU D - PMMG (concluído às 14:03h), GFU DC (concluído às 14:05h).

Todos os e-mails com senha provisória foram recebidos no endereço eletrônico da equipe de
avaliação, e as senhas foram informadas a licitante, tendo sido salvas na matriz de usuários
armazenada pela licitante para informar os testes da sessão, com código, login, senha provisória,

Ata SEPLAG/DCTO 1382289         SEI 1500.01.0001757/2017-52 / pg. 4



lotação, órgão, unidade e perfil.

Fora realizada tentativa de acesso com senha incorreta para três usuários GFU e posteriormente
com a senha correta, que foram atualizadas para senha padrão. Ao final, demonstrava-se a
informação do usuário e os menus habilitados. E assim fora procedido para os usuários GFU A -
SEPLAG, GFU AA - SEPLAG, GFU B - SEDS. As senhas dos usuários GFU C - PCMG, GFU D –
PMMG e GFU DC - PMMG foram atualizadas para a padrão. O procedimento foi concluído às
14:13h para os usuários GFU. A equipe declarou o item 4.1 totalmente atendido.

Deu-se sequência, após leitura, ao teste do item 5.1. Antes de realizar este teste, a licitante
demonstrou a tela de usuários criados na sessão e a entregou impressa à equipe de avaliação.
Em execução do teste, demonstrou-se preliminarmente que não havia cadastro de veículos no
sistema. O arquivo de veículos disponibilizado pela SEPLAG (com 26 veículos) no início da
sessão fora salvo no ambiente FTP, cujo e-mail de log que confirmou a importação às 14:23h. Em
consulta à funcionalidade de cadastro, visualizou-se a relação de veículos, demonstrou-se a tela
do cadastro do veículo, com as informações. Analisou-se, por decisão da SEPLAG, veículos
cadastrados (LSM0001, GTM0001, VSP0119): comparou o arquivo original, o arquivo do log e a
tela de cadastro do veículo. Salientou-se que a informação de situação de uso é apresentada com
tipologia do sistema, que se refere ao cartão virtual. Em relação ao valor do veículo, e em caráter
informativo a licitante explicou como procede o cálculo do valor do veículo com base nos dados
enviados na carga. Ainda com relação a tipologia do sistema, a licitante esclareceu que, “veículo
ativo” corresponde a “cartão ativo” e que “veículo inativo” corresponde a “cartão cancelado”. Os
demais status e que impedem o registro de manutenção são tratados no âmbito da funcionalidade
“restrições de serviços”, de modo que o sistema atribui como indisponíveis os procedimentos do
fluxo de manutenção para os demais status que configuram impedimento de manutenção. Fora
constatado que o sistema em avalição não considera decimal para hodômetro. Fora verificado no
cadastro do GTM0004 (em manutenção) os serviços indisponíveis, que se constatou como
tratamento correto. A equipe concluiu como atendido totalmente o teste do item 5.1.

Seguiu-se à leitura e realização do teste do item 5.2, iniciados às 14:45h: houve tentativa de
atualização manual do RENAVAM, tanque, e valor para o veículo LSM0001. O sistema apresentou
mensagem de erro para tais tentativas. O que ocorreu, inclusive, para os dados que não foram
importados, como motorização. Outrossim, fora executada uma tentativa de cadastro manual de
um veículo, tendo o sistema retornado mensagem de erro. Às 14:52h, a equipe de avaliação
concluiu como atendido plenamente o item 5.2.

Em continuidade, teve início o teste do item 5.3, descrito em público, com a carga inicial de
arquivos de veículos com registros válidos e inválidos, disponibilizada no início pela SEPLAG. A
importação fora confirmada em e-mail de log às 14:54h. Conforme arquivo de log, dos 26 (vinte e
seis) registros, 19 (dezenove) foram importados com sucesso e 07 (sete) registros foram
rejeitados, para os quais foram, então, analisadas as mensagens de erro que o sistema retornou.
Constatou-se que na importação dois registros não apresentaram placa, pois a quantidade de
campos estava inválida. Analisou-se conjuntamente o arquivo com registros inválidos em
comparação ao log, e confirmou comportamento correto do sistema. Verificou-se, ainda, os dados
do cadastro do veículo VSP1517, que estavam incorretos na segunda carga disponibilizada, e não
foram atualizados. Às 15:06h, a equipe de avaliação entendeu como atendido plenamente o item
5.3.

Iniciou-se o teste do item 6.1, lido em sessão. A princípio, salvou-se o arquivo de condutores
disponibilizado no início da sessão no ambiente FTP, cujo e-mail de log confirmou a importação
às 15:09h, e observou-se neste arquivo o sucesso da importação dos 16 (dezesseis) registros. A
licitante demonstrou em tela o cadastro dos condutores, visualmente possível observar 16
(dezesseis) registros. Foram verificados no cadastro de condutores no sistema, por amostragem
(CONDUTOR TESTE 01, SEDS; CONDUTOR TESTE 05, PMMG). Em acréscimo, a equipe
solicitou o cadastro de um condutor com situação inativo e fora demonstrado em tela que a
situação do cadastro consta como inativo. A equipe informou que o item 6.1 foi atendido
plenamente às 15:18h.
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Executou-se então o teste do item 6.2, com a descrição pública do mesmo. No ambiente do
usuário GFU A - SEPLAG, acessou-se o cadastro do CONDUTOR TESTE 02 (SEPLAG) e tentou
atualizá-lo, tendo o sistema retornado mensagem de erro. O mesmo resultado ocorreu na tentativa
de cancelar o usuário. A licitante afirmou ser possível incluir outros dados no cadastro de
motorista, caso necessário. A licitante explicou que o único campo passível de alteração é a
senha. Esclareceu, ainda, as diferentes formas de gestão da senha: encaminhada por
correspondência, por e-mail, ou informada pelo usuário. Realizou-se ainda tentativa de cadastro
manual de usuário por um perfil de GFU, sem sucesso. Deu-se como plenamente atendido o item
6.2 às 15:29h.

Em continuidade, o teste do item 6.3 (explicitado a todos), carregou-se o arquivo com registros
válidos e inválidos de condutores, com dezesseis registros, cujo e-mail de log confirmou a
importação às 15:30h. O arquivo de log apontou 10 (dez) registros válidos e 06 (seis) registros
inválidos, tendo sido confrontados os motivos de erro de cada registro (arquivo log) com o arquivo
importado, constatando que o sistema comportou adequadamente. Analisou-se um registro de
condutor, CONDUTOR TESTE 16 (SEPLAG), para o qual o arquivo apresentou registro inválido
nesta última carga, que não foi atualizado pelo sistema. Ou seja, o sistema comportou-se
corretamente. Às 15:34h, a equipe de avalição manifestou como plenamente atendido o item 6.3.

Neste momento (15:34h), foi feito um intervalo, com retorno previsto para 16h.

A sessão voltou às 16:02h, com a leitura dos testes dos itens 7.1 e 7.2. Consoante o anexo e
conforme acordado entre equipe de avaliação e licitante, estes testes, (7.1 e 7.2), seriam
avaliados de forma gradativa durante o decorrer dos demais testes. Na oportunidade, a licitante
apresentou as telas dos diferentes atores (Estabelecimento, Esquipe Especializada, Gestores de
Frota), os quais dispõem de diferentes URL para acesso ao sistema de gestão. Em acesso ao
sistema de gestão, constatou-se que opera via web, uma vez que, ao desconectar a rede de
internet do computador em uso, não foi mais possível acessá-lo. Deu-se sequência aos testes do
item 8.

Passou ao teste do item 8.1, que fora executado a partir da criação de um plano de manutenção
preventiva, por usuário com esta atribuição, denominado PLANO TESTE MG 01. A licitante
explicou que existe um banco de manutenções preventivas já cadastrados no sistema: cerca de
350 (trezentos e cinquenta) planos. Durante a criação do plano de manutenção preventiva, a
princípio, definiu-se o parâmetro quilometragem. E, em seguida, cadastraram-se itens de revisão
(por nome – descrição genérica, frequência – em tempo/km, margem de antecipação, grupo de
peça, peça, mão-de-obra (natureza do serviço, ex. substituir, ajustar), observação, itens para
inspeção. Foram cadastrados 4 (quatro) revisões no plano criado. A título de ilustração, o licitante
apresentou que o sistema projeta as revisões preventivas e apresenta em um painel denominado
ciclo de vida. Com as revisões delineadas, passou-se à vinculação de veículos LSM0001 e
LSM0002 (ambos da SEPLAG). A licitante apresentou uma funcionalidade que apresenta as
chamadas de parada para revisão. Fora demonstrado que, no cadastro do veículo, pode-se
visualizar o plano de manutenção preventiva. Por fim, na ferramenta de planos de manutenção
preventiva, realizou-se busca dos planos cadastrados, comprovando o sucesso do cadastro.
Ademais, na funcionalidade é possível cadastrar dois responsáveis com e-mail para que recebam
alertas das paradas para manutenção. Anunciou-se, portanto, o atendimento total do item 8.1 às
16:33h.

Passou-se ao teste do item 8.2, após leitura, com a vinculação dos veículos LSM0003, LSM0004,
LSM0005 e LSM0006 (veículos vinculados à SEPLAG) ao plano de manutenção preventiva
“PLANO TESTE MG 01”, tendo sido demonstrado esta vinculação no cadastro do LSM0003. Em
acréscimo, vinculou-se um veículo de órgão distinto (SEDS): VSP0119. Fora demonstrado,
também a partir da tela do cadastro do veículo, a vinculação do veículo ao plano de manutenção
preventiva. Às 16:38h, a equipe avaliadora anunciou o atendimento total do item 8.2.

Teve-se início ao teste do item 9.1, com sua leitura. Em ambiente de rede credenciada, realizou-
se uma tentativa de registro de um orçamento para uma placa não constante na carga (placa
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inventada no momento do teste), tendo o sistema retornado mensagem de erro, impedindo o
registro da manutenção. Item 9.1 plenamente atendido às 16:42h, anunciou a equipe de avaliação.

Em efetivação do teste do item 9.2, no ambiente para rede credenciada, incialmente tentou-se
inserir um orçamento para a placa GTM0004, com status “Em manutenção”. O sistema reportou
mensagem de erro, impedindo registro de manutenção. O mesmo ocorreu para os veículos
GTM0001 (Status I - Inativo), GTM0002 (Status P – Impedido de Manutenção) e GTM003 (Status F
– Fora de uso). Às 16:47h, deu-se o item 9.2 como atendido plenamente.

Em sequência, no teste do item 10.1, acessou-se o sistema por um usuário de perfil GFE. Tentou
parametrizar o limite de valor de manutenção do veículo VSP1517 (SEDS) e o sistema não
permitiu. No acesso pelo usuário GFO A (SEPLAG), tentou-se estabelecer parâmetros para
veículo VSP6363 (SEDS), e o sistema não conseguiu sequer buscar o veículo. Por fim, no acesso
pelo usuário GFO B (SEDS), ao realizar alteração do parâmetro para o veículo VSP6363 (SEDS),
o sistema acatou. Declarou-se item 10.1 atendido totalmente às 16:56h.

Quanto ao teste do item 11.1, acessou-se o sistema pelo perfil GFO A (SEPLAG) e inseriu-se
solicitação de manutenção para o veículo LSM0001 (SEPLAG). Informou-se veículo, solicitante -
contatos (até 2 contatos), localização do veículo, relato (relato, sintoma, serviço solicitado) e
confirmação da solicitação. Foi gerado um protocolo e a confirmação do agendamento foi
encaminhada por e-mail ao gestor cadastrado e foi recebido na fila da equipe especializada. A
Diretora de Operações da licitante explicou que a equipe especializada é alocada de acordo com
a demanda e são atendidos os SLA delimitados nos contratos. Demonstrou-se, por acesso da
equipe especializada, o protocolo em aberto referente à solicitação de manutenção. A licitante
informou que é possível definir no fluxo se é necessária ou não aprovação para oficina ser liberada
a inserir orçamento. Declarou o item 11.1 atendido plenamente às 17:06h.

Neste ínterim, a equipe de avaliação destacou que, em razão das notificações ao gestor para esta
solicitação, entende que este quesito, do item 7.1, foi atendido. A análise deste item continuou no
decorrer dos demais testes.

Para o teste do item 11.2, a equipe avaliadora entendeu ser mais eficiente começar pelo tópico 2
(condutor de órgão diferente), com os parâmetros: VSP0119 (SEDS), CONDUTOR TESTE 02
(SEPLAG). Tentou-se registrar um orçamento e o sistema apresentou mensagem de erro, não
acatando solicitação. Passou-se a testar a exatidão da senha, alterando-se o condutor para
CONDUTOR TESTE 03 (SEDS) e, a placa, para VSP0512 (SEDS). Tentou-se inserção de senha
errada e o sistema retornou mensagem de senha incorreta. Em seguida, mantidos os dados,
digitou-se a senha correta e o sistema acatou a ordem de serviço. Por fim, demonstrou-se na tela
do cadastro da ordem de serviço a placa e o motorista indicados corretamente. Às 17:16h, a
equipe de avaliação concluiu como plenamente atendido o item 11.2.

Ato contínuo, teve-se a realização do teste do item 12.1, que foi efetuado de forma indireta, com
acesso paralelo de usuário GFO, de um lado, e de rede credenciada, de outro, e a navegação nos
menus dos diferentes acessos, realizado de comum acordo entre a licitante e a equipe de
avaliação. Acessou-se, por um usuário de rede credenciada, e certificou-se a funcionalidade de
ordem de serviço, registrando a chegada do veículo VSP0512 (SEDS). Em navegação ao acesso
de GFO, no menu cadastro, verificou-se que não há funcionalidade de criação ou inclusão de
ordem de serviço. Da mesma forma, utilizando a ferramenta de busca de funcionalidade neste
usuário, esta retornou apenas opções de consulta e de relatórios concernentes à funcionalidade
ordem de serviço. A equipe de avaliação informou que o item 12.1 foi atendido plenamente às
17:25h. Momento em que fora solicitada, pela licitante, pausa de cinco minutos.

Em continuidade, às 17:30h, teve-se a condução do teste referente ao item 12.2. Os
representantes da licitante alertaram que deveria ser escolhido um veículo com registros de
quilometragens com diferença inferior a 3.000 km na atualização, em razão de regra de sistema
que marca hodômetro com diferença superior para validação posterior, impedindo sua atualização
instantânea para os chamados de manutenção preventiva. A licitante explicou que, devido ao fato
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de as cargas estarem previstas para atualizarem as informações dos veículos diariamente, uma
alteração de hodômetro superior a 3.000 km poderia ser erro, e a “trava” do sistema necessita de
uma segunda atualização para que o sistema entenda como correta a informação e faça os
chamados para preventiva nestes casos. Entretanto, informaram que a atualização do hodômetro
no cadastro do veículo ocorre normalmente. Para a realização dos testes, foram escolhidos os
veículos LSM0002 (registro de hodômetro ajustado) e LSM0003, ambos da SEPLAG. Fora
carregado no ambiente FTP novo arquivo com dados de veículos com hodômetros atualizados
para alguns veículos. Em seguida, consultou-se, no menu relativo às manutenções preventivas, a
placa LSM0002, e retornou tela com existência de chamados para tal tipo de manutenção, que
podem ser detalhados. A partir de tais chamados, pode-se programar a manutenção (oficina,
previsão de encaminhamento para oficina, observações, valor limite). Há opção de reprogramar
ou descartar o chamado. A licitante realizou uma segunda carga para possibilitar que o sistema
acatasse as alterações de hodômetros superiores a 3.000 km nos veículos com alterações na
nova carga. Neste ínterim, a licitante comandou o envio de alerta de chamado de manutenção
preventiva por SMS e por e-mail, conforme telas demonstradas às 17:47h. Nessa ocasião, foram
recebidos alertas de todas as placas, inclusive aquelas em que a diferença de hodômetro era
superior a 3.000 km. A licitante destacou que, com isto, tem-se comprovado um dos quesitos do
teste do item 7.2 (alerta de manutenção preventiva). Então, concluiu-se como atendido totalmente
o item 12.2 às 17:50h.

Deram-se por paralisados, neste momento, os testes, para continuação no dia seguinte, abrindo-
se o questionamento aos demais presentes.

Foi apresentada dúvida pelo Sr. Roberto Falco, da Trivale, aventada em razão das condições
para realização do teste item 12.2: “o Edital dispõe que será feita carga periódica dos dados do
veículo, ao passo que a regra do sistema da licitante prevê uma marcação para validação
posterior de registros de hodômetro acima de 3mil km de diferença. Pergunta: Como será feita a
carga? ”. A licitante explicou que a carga é armazenada periodicamente, independentemente da
regra. Em esclarecimento, a SEPLAG questionou se regra pode ser mudada e a licitante informou
que sim. Em complementação, o representante da licitante explicitou que o dado de hodômetro é
armazenado, mas é marcado para validação em carga posterior.

A dúvida e a resposta foram lidas em público, tendo a Valecard ressaltado que esta resposta não
fora demonstrada. Motivo pelo qual Marcus (SEPLAG) ressaltou que, tal como a pergunta fora de
caráter elucidativo, sobre o comportamento do sistema, a resposta dada pela licitante avaliada
também teve esse mesmo caráter. A sessão fora paralisada às 17:59h, com previsão de retorno
em 31/julho/2018, às 10h.

 

Relato da sessão de avaliação em 31/07/2018

A sessão fora retomada às dez horas e três minutos do dia 31 de julho de 2018, com a equipe de
avaliação, licitante em avaliação, e demais presentes, conforme lista de presença em anexo
(ANEXO 3). A licitante entregou declaração de que sistema se encontra em plenas condições de
ser avaliado, em atendimento ao item 1.6.5 do Anexo IX do Edital (ANEXO 4). Em manifestação
da Equipe de Avaliação, consoante o combinado no dia anterior, os questionamentos realizados
na data de 30 de agosto de 2018 seriam respondidos no restabelecimento da sessão do presente
dia. Com relação à dúvida apresentada pela Trivale, em relação às atribuições de perfis exigidas
em Edital, foi informado pela equipe de avaliação que “de acordo com o  item 2.2 do Anexo IX do
Edital, a avaliação do sistema de gestão será feita exclusivamente por meio dos testes
estabelecidos no checklist deste anexo. Apesar de o item 9.3.8 do Termo de Referência exigir
perfis de acesso ao sistema, não foi solicitado no checklist tal procedimento. O não cumprimento
do item 9.3.8 configurar-se-á inexecução parcial do objeto, ensejando a aplicação das sanções
previstas no Edital e seus anexos”. Em relação ao questionamento apresentado pela Trivale, em
razão das condições para realização do teste item 12.2 do Anexo IX do Edital, foram lidos os
registros em ata da data anterior com relação ao questionamento da Trivale, bem como o
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esclarecimento da licitante avaliada. Posteriormente, foi lida a manifestação da Equipe de
Avaliação: “Pontuamos que as considerações da Trivale não têm impacto no referido teste, e que
os quesitos solicitados foram atendidos. Entretanto, durante a etapa de implantação e execução
dos contratos, todas as exigências do Edital deverão ser atendidas plenamente”.

Os testes foram retomados no item 12.3, às 10:10h. Foi escolhido o veículo LSM0006 (SEPLAG),
pois houve cadastro de plano de preventiva e vinculação a ele no dia anterior. Fora criada uma
ordem de serviço para este veículo em um perfil de oficina. O representante da licitante explicou
que, a partir do momento em que existe um chamado de preventiva em aberto, a oficina deve
realizá-lo. Utilizou-se o CONDUTOR TESTE 02 (SEPLAG) e confirmou-se a ordem de serviço,
registrada com sucesso. Verificou-se que o sistema solicita a informação dos itens de
manutenção, o que foi feito na simulação e concluído com sucesso. Antes de concluir o
preenchimento de todos os itens não é possível encaminhar o orçamento para aprovação. Há, no
sistema de gestão, um menu de resumo da ordem de serviço. Nas telas de cadastro de ordem de
serviço, fora certificada a existência dos registros de classificação como preventiva, placa,
condutor, hodômetro, data, relação de materiais, quantidade, classificação das peças (genuína,
original ou 1ª linha), preço unitário e total, garantia, relação de serviços, tempos, preço unitário e
total, garantia, consoante o exigido no item 12.3. Foi solicitada a visualização da ordem de serviço
em perfil de GFO, tendo sido constatados todos os dados exigidos no item 12.3. Às 10:25h, a
equipe de avaliação anunciou o item 12.3 como atendido plenamente.

Em andamento, avaliou-se o teste do item 12.4. Foram escolhidos os seguintes parâmetros para
cadastro do orçamento: GTM0005 (PMMG), CONDUTOR TESTE 08 (PMMG), hodômetro a ser
cadastrado 56.000, valor total da manutenção R$490,00. Foi incluída no sistema uma ordem de
serviço com estes parâmetros. Criou-se, então a ordem de serviço, com a senha do CONDUTOR
TESTE 08 (PMMG). Foram escolhidos itens aleatórios com preços fictícios (com uma peça
genuína, uma original, uma paralela 1ª linha), sem fornecimento de mão-de-obra. Conferidos os
itens (classificação das peças), passou-se a conferir os demais dados exigidos no item 12.4:
classificação como corretiva, placa, hodômetro, condutor que fez entrega, datas, relação de
materiais, quantidade, preço unitário e total e garantia. Ao se tentar finalizar o orçamento, o
sistema apresentou aviso, pois não havia cadastro de limite de cota feito pelo gestor, o que foi
realizado no momento. Assim, foi possível encaminhar o orçamento, o que foi confirmado pela
mensagem de pop-up e por e-mail padrão encaminhado à equipe especializada para aprovação
às 10:41h. A equipe de avaliação solicitou o encaminhamento dos e-mails gerados pelos testes
realizados na sessão de avaliação. Também foi consultado pelo perfil de GFO os dados da ordem
de serviço exigidos pelo item 12.4. Em caráter elucidativo, a licitante explicou que, na tela de
aprovação do gestor, o sistema alerta os preços referenciais: se os preços praticados estão
acima ou abaixo, para análise e justificativa pela equipe especializada ao gestor. Também são
apresentados dados complementares das peças nesta tela, para análise qualitativa do gestor. Às
10:50h, a equipe de avaliação entendeu como atendido plenamente o item 12.4.

Em sequência, o teste do item 12.5 fora procedido com o veículo GTM0006 (PMMG) e
CONDUTOR TESTE 04 (PCMG) – 1º teste e CONDUTOR TESTE 05 (PMMG) – 2º teste, com
hodômetro 73.000 km. Conferido em sistema os cadastros de veículo e condutor, verificou-se que
as sugestões atendiam às condições de teste. Então, incluiu-se ordem de serviço corretiva em
perfil de oficina, preenchendo dados obrigatórios, com senha do CONDUTOR TESTE 04. O
sistema, então, não permitiu o registro, uma vez que condutor não pertencia ao mesmo órgão do
veículo. Substituiu-se o condutor para CONDUTOR TESTE 05, e a ordem de serviço fora acatada
com sucesso. Deu-se continuidade ao preenchimento de itens, tendo sido incluído apenas item de
serviço (REVISÃO GERAL), certificando-se, em tela, que não havia valores para peças. A equipe
de avaliação solicitou uma tentativa de cadastro de um serviço que, necessariamente, necessita
estar vinculado a uma peça. Foi possível verificar a possibilidade de cadastro de um serviço sem
fornecimento de peça. Na tela resumo verificou-se os dados exigidos no item 12.5: manutenção
classificada como corretiva, placa, hodômetro, condutor que entregou data; e na aba itens: relação
de serviços, tempo, preços unitários e total, garantia. Ao tentar enviar, o sistema não permitiu, pois
não havia limite atribuído pelo gestor, o que fora realizado no momento. Então, a ordem de serviço
fora encaminhada, constatado pelo pop-up e pelo e-mail encaminhado para equipe especializada
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às 11:03h. O item 12.5 foi anunciado como atendido plenamente às 11:05h pela equipe de
avaliação.

Tem-se, então, a realização do teste do item 12.6. A equipe sugeriu os parâmetros: VSP0709
(SEDS) e CONDUTOR TESTE 07 (SEDS), hodômetro 87.000 km, com a inclusão de três itens: 1)
peça sem serviço; 2) peça com serviço; 3) serviço sem peça. Criou-se a ordem de serviço e
iniciou-se a criação de itens. Simulou-se a tentativa de cadastro de peça com serviço, sem
registrar garantia, o que não foi permitido pelo sistema. Inseriu-se um segundo item, apenas de
serviço. E, então, incluiu-se terceiro item, com peça e sem serviço. A equipe solicitou
esclarecimento sobre a possibilidade de item que não exige, obrigatoriamente, garantia, como foi
percebido no teste. A licitante avaliada explicou que este comportamento do sistema existe para
casos de clientes com perfil de grande utilização de determinadas peças ou veículos com grande
rotatividade, em que o desgaste de certas peças ocorre antes de a garantia “padrão” expirar. A
equipe manifestou o item 12.6 como pendente às 11:18h, em razão de o sistema não ter exigido
garantia para um dos itens cadastrado. A licitante solicitou prazo de cinco minutos para preparar
cenário em que seja realizada configuração para garantia necessária de item parametrizado em
sistema como garantia não necessária. Às 11:26h, retomou-se o teste com cenário para o item
“Abraçadeira” que, a princípio, não exigiu garantia do serviço a ela associado. Neste novo teste,
após a licitante parametrizar seu sistema, foi exigida, então, tanto a garantia para peça, quanto
para o serviço associado.  Às 11:29h, a equipe entendeu que o novo teste dirimiu a dúvida. E,
então, verificou-se os itens de registro de orçamento exigidos no item 12.6: classificação como
corretiva, placa, hodômetro, condutor que entregou, data, relação de materiais, quantidade, preço
unitário e total, garantia, classificação das peças (genuínas, originais, 1ª linha), relação de
serviços, tempo, preço unitário e total, garantia. Às 11:31h o item 12.6 fora declarado como
plenamente atendido pela equipe de avaliação.

Passou-se ao teste do item 12.7. Antes de iniciá-lo, efetivamente, a equipe solicitou que fosse
apresentada a atribuição de cota por unidade, pois os testes realizados só previram cota para
veículos. A licitante informou que, para o ambiente de testes preparado para a avaliação, só fora
desenvolvida o gerenciamento de cota para veículos. Pelo fato de o edital exigir a criação de cota
para veículos OU para unidades, tal situação foi superada. Na sequência, a sugestão da equipe
para a realização dos testes foi utilizar o veículo GTM0007 (PMMG), CONDUTOR TESTE 08
(PMMG), hodômetro 43.000 km, e valor de R$11.000,00. Foram feitos três cenários: 1) veículo
sem cota; 2) veículo com cota inferior; 3) veículo com cota suficiente. No primeiro cenário: veículo
sem cota. Cadastrou-se, então, a ordem de serviço, com preenchimento dos dados obrigatórios,
com a senha do CONDUTOR TESTE 08. Passou-se à inclusão dos itens de manutenção, com
peça e serviço, totalizando um valor de R$11.080,00. Ao tentar enviar o orçamento, o sistema
reportou erro em razão de não haver cota atribuída. Cadastrou-se então uma cota de R$1.000,00
em perfil GFO – insuficiente para a manutenção cadastrada, e tentou-se enviar novamente o
orçamento no perfil da oficina, motivo pelo qual o sistema também não permitiu a continuidade.
Alterou-se então a cota para o exato valor da manutenção cadastrada (R$11.080,00) e o sistema
permitiu que o orçamento fosse enviado com sucesso. Analisou-se os itens de registro de
orçamento exigidos no item 12.7: classificação como corretiva, placa, hodômetro, condutor que
entregou, datas, relação de materiais, quantidade, preços unitário e total, garantia, classificação
das peças (genuína, original, 1ª linha), relação de serviços, tempo, preço unitário e total, garantia.
Às 11:40h, a equipe avaliou o item 12.7 como atendido plenamente.

Em sequência, realizou-se o teste do item 12.8. Sugeridos pela equipe os seguintes parâmetros:
veículo GTM0008 (SEPLAG), CONDUTOR TESTE 02 (SEPLAG), hodômetro 117.000 km,
orçamento R$12.000,00. Criou-se a ordem de serviço, com a senha do CONDUTOR TESTE 02. A
ordem de serviço fora, portanto, cadastrada com sucesso e realizou-se o cadastro dos itens de
manutenção, com peça e mão-de-obra, que totalizou R$11.000,00. Passou-se a certificação dos
itens de registro de orçamento exigidos no item 12.8: manutenção classificada como corretiva-
sinistro, placa, hodômetro, condutor que entregou o veículo, data, relação de materiais,
quantidade, preço unitário e total, garantia, classificação das peças (genuína, original, 1ª linha),
relação de serviços, tempo, preço unitário e total, garantia. Contudo, a classificação na aba
resumo fora apresentada como corretiva quando se esperava a classificação como “Corretiva –
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Sinistro”, apontou a equipe de avaliação. A licitante explicou que na classificação geral do sistema
as manutenções são parametrizadas apenas como corretiva ou preventiva, mas a oficina pode
classificar a corretiva como sinistro. Esta classificação “complementar” pôde ser visualizada nas
informações sobre a manutenção no campo “Código de Manutenção”, que estava preenchido
como “Corretiva – Sinistro”. A manutenção cadastrada apresentou-se corretamente classificada
como corretiva-sinistro na visualização do gestor. A licitante elucidou que esta classificação pode
ser realizada tanto pela oficina, quanto pelo gestor. Às 11:56h, a equipe de avaliação anunciou
como plenamente atendido o item 12.8.

Teve-se andamento ao teste do item 12.9, tendo sido sugeridos: o veículo GTM0009 (SEPLAG), o
CONDUTOR TESTE 11 (SEPLAG), hodômetro 79.000 km e orçamento R$2.000,00. Fora então
cadastrada uma ordem de serviço corretiva, com senha do condutor escolhido, com sucesso. E
com registro de item com peça e serviço, no total de R$2.000,00, incialmente sem sucesso no
encaminhamento do serviço, por ausência de cota atribuída, o que fora realizado. Em nova
tentativa de encaminhamento, a ordem de serviço fora encaminhada com sucesso. Houve uma
necessidade de esclarecimento quanto à exigência do teste: que não deve ser possível o
cancelamento de ordem de serviço por outra Oficina, ainda que esta tenha recebido demanda de
cotação. Acessou-se perfil da equipe especializada, e procedeu-se à uma cotação na mesma
ordem de serviço, atribuída então à Oficina Y, que foi gerada com sucesso. Voltou-se na tela da
mesma ordem de serviço, em que pode ser verificada a existência de cotação pendente para a
Oficina Y. A equipe de avaliação sugeriu que os testes fossem iniciados pelo tópico 4 e
finalizados pelo tópico 1 para dar mais celeridade ao teste. Seguiu-se a verificação da ordem de
serviço acessando-se o sistema de gestão por usuários GFO A (SEPLAG), GFU A (SEPLAG) e
GFE A (SEPLAG). Ao navegar pelas telas no perfil do GFO A, em consulta a ordem de serviço
criada, verificou-se que não há possibilidade de cancelamento de ordem de serviço neste perfil.
Em análise ao acesso do GFU A, em consulta a ordem de serviço criada, o sistema não permitiu
a visualização da mesma, pois esta unidade não tem acesso ao veículo. Desta forma, acessou-se
pelo usuário GFU AA (SEPLAG), em que foi possível constatar que não existe opção para
cancelamento da ordem de serviço. No acesso do GFE A, ao consultar a ordem de serviço em
tela, não há possibilidade de cancelamento da ordem de serviço nas telas. Ou seja, item 4 do
teste foi atendido. Passando-se ao item 2 do teste, no acesso da Oficina X, consultou-se cotações
em aberto, e o sistema não apresentou a Cotação pendente para a Oficina Y. Da mesma forma,
ao consultar pelo código específico da cotação pelo perfil da Oficina X, o sistema não apresentou
a cotação pendente para a Oficina Y, o que atendeu ao tópico 2. Embora não solicitado no teste, a
licitante simulou, por solicitação da equipe de avaliação, a consulta das ordens de serviço em
aberto, e pelo número ordem de serviço, no ambiente da Oficina Y, e o sistema não retornou
dados da Ordem de Serviço criada pela Oficina X. Em realização ao tópico 3, a licitante
esclareceu que: se a ordem de serviço não tiver sido enviada para a aprovação da equipe
especializada, esta consegue cancelar a ordem, ao passo que tiver sido encaminhada, a equipe
especializada consegue reprovar. Logo, acessou-se a ordem de serviço pelo perfil da equipe
especializada, cancelou-se a cotação, para que saísse da fila da Oficina Y. Então, foi possível
reprovar a ordem de serviço aberta pela Oficina X no ambiente da equipe especializada. Foram
atendidos, então os itens 2, 3 e 4. Criou-se nova ordem de serviço pela Oficina X, com lançamento
de item de material e serviço, e cancelou em seguida também no ambiente da Oficina X, o que foi
constatado na tela de resumo desta última ordem. Foi atendido, então, o tópico 1. O item 12.9 foi
declarado como plenamente atendido às 12:27h pela equipe de avaliação.

Neste momento, houve abertura para apresentação de dúvidas pelos demais presentes, que não
manifestaram interesse em apresentar questionamentos.

Parada a sessão às 12:28h, com previsão de retorno às 13:30h.

Em retorno à sessão de avaliação, às treze horas e trinta e cinco minutos, a licitante imprimiu as
cargas original e atualizada de veículos constantes do sistema com vistas a agilizar o seguimento
dos testes pela equipe de avaliação.

Às 13:41h, teve início o teste do item 13.1, em que a manutenção iniciada no cenário 12.4 fora
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utilizado nesta análise. Pelo acesso da Oficina X, recuperou-se a ordem de serviço GTM0005
(PMMG), CONDUTOR TESTE 08 (PMMG). Foi feito acesso em outro projetor pelo usuário da
equipe especializada, e a ordem de serviço (5122084), com status “aguardando equipe
especializada”, foi aprovada. Teve-se a visualização de que o status alterou para “aguardando
GFO/ GFU”. O e-mail de comunicação, de que a ordem foi encaminhada da equipe especializada
para o gestor, foi recebido no e-mail da equipe de avaliação. Em esclarecimento, a equipe
perguntou se é possível configurar a mensagem do e-mail e licitante afirmou ser possível. A
licitante esclareceu que, neste momento, o orçamento ainda não está disponível para a Oficina,
não sendo possível dar início à execução dos serviços. Acessou-se o perfil do GFO D (PMMG),
sugerido pela equipe de avaliação, e consultada a ordem de serviço em tela. Conseguiu-se
verificar as opções disponíveis para o gestor: revisar, aprovar, reprovar, histórico. A equipe
destacou que entende como cumprido quesito do item 7.2, referente à comunicação de que o
orçamento está disponível para aprovação para o GFO. Às 13:53h, o item 13.1 foi declarado
como atendido plenamente pela equipe de avaliação.

Realizou-se, então, o teste do item 13.2, com os dados da manutenção do cenário 12.6, ordem de
serviço 5122086 (VSP0709 - SEDS, CONDUTOR TESTE 07 - SEDS), que está na oficina X. Foi
necessário configurar limite para o veículo, alterado para R$10.000,00. Encaminhou-se, então,
novamente, o orçamento para aprovação, tendo o status sido alterado para “bloqueado” na Oficina
X. No acesso da equipe especializada, entrou-se na ordem de serviço e comandou-se a cotação
de todos os itens com quantidade (passíveis de cotação) para duas oficinas: Oficina Y e Oficina Z.
Em seguida, entrou-se no usuário da Oficina Y e buscou-se pelas cotações existentes, acessando
a cotação deste teste, e teve-se a marcação e o preenchimento de valores dos itens objeto da
cotação, os quais foram preenchidos com valores superiores ao do orçamento, totalizando esta
cotação em R$225,00 e enviados à equipe especializada, conforme comprovado por e-mail de
comunicação às 14:06h. Na tela da Oficina Y, não foi possível visualizar valores do orçamento,
elucidou a licitante. No acesso da Oficina Z, em consulta às cotações desta data, acessou-se a
cotação deste teste, marcou-se e preencheu o valor dos itens objeto da cotação. No momento do
teste, foi verificado que não foi possível alterar o valor/hora para a Oficina Z, por parâmetro do
sistema, que é estabelecido para cada oficina, por serviço. Desta forma, para alterar valor de
serviço, a oficina deve alterar a quantidade de tempo. O valor total da cotação somou R$109,00,
que foi encaminhada à equipe especializada, o qual fora comunicado por e-mail às 14:12h. No
acesso da ordem de serviço, no ambiente da equipe especializada, verificou-se que não havia
cotação pendente. Teve-se, então, a visualização na ordem de serviço a visualização dos valores
do orçamento e das cotações. Foi aprovada a ordem pela equipe especializada, com a opção
pela Oficina X, tendo sido, então, encaminhada pelo gestor, conforme verificou-se pelo status
“aguardando GFO/GFU” e por e-mail recebido no endereço da equipe de avaliação às 14:14h.
Pelo perfil do GFO B (SEDS), buscou-se pela ordem de serviço em tela, em que foram verificados
os valores por item da ordem de serviço e das cotações das Oficinas Y e Z. Verificou-se na tela
que o gestor pode tanto selecionar os orçamento/ cotações, quanto remover, aprovar ou
estabelecer negociação na ordem de serviço. Às 14:20h, a equipe de avaliação entendeu como
atendido em integridade o item 13.2.

Em avaliação ao item 13.3, a equipe de avaliação sugeriu criar nova ordem de serviço, com os
parâmetros: GTM0010 (SEPLAG) e CONDUTOR TESTE 11 (SEPLAG), hodômetro 135.000 km,
com peças e serviços. Fora então criada nova ordem de serviço, com a senha do condutor
escolhido, incluídos dois itens de manutenção, ambos com peça e serviço com dados aleatórios,
num total de R$540,00. Numa primeira tentativa de encaminhar o orçamento, o sistema não
permitiu, por não haver limite, o qual fora posteriormente configurado em R$1000,00. Em nova
tentativa, o sistema concluiu o envio do orçamento. Ordem de Serviço criada: 5122091. No
acesso da equipe especializada, entrou-se nesta ordem de serviço e encaminharam-se todos os
itens passíveis de cotação para cotação pelas Oficinas Y e Z. No usuário da Oficina Y, acessou a
cotação encaminhada, selecionou itens e preencheu com valores menores que o do orçamento da
Oficina X. A cotação da Oficina Y somou R$200,00, tendo sida encaminhada com sucesso (pop-
up). No acesso da Oficina Z, consultou-se cotações e selecionou-se a do teste. Procedeu-se então
à marcação dos itens e preenchimento dos valores – superiores aos da Oficina X, tendo totalizado
uma cotação no valor de R$300,00, encaminhada com sucesso (pop-up). No acesso da ordem de
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serviço pela equipe especializada, confirmou-se que cotações estão “em aprovação” e visualizou-
se a tela em que se demonstraram os valores (ordem de serviço e cotações) por item.
Selecionaram-se os itens e entrou-se em negociação com os três estabelecimentos, X, Y e Z. O
status da ordem de serviço mudou para “em revisão”. No perfil da Oficina X, acessou-se a ordem
de serviço e realizaram-se a alterações dos valores dos dois itens: é possível alterar valor ou
aplicar desconto. Após salvar as alterações, cada item alterou o status para “aguardando
aprovação”. O orçamento da Oficina X revisado ficou em R$40,00. Conclui-se a revisão da ordem
de serviço e ela foi encaminhada para aprovação – com sucesso. Acessou-se, posteriormente, o
sistema pela Oficina Y e buscou-se a cotação, momento em que se considerou oportuno baixar o
preço do serviço da Oficina X, motivo pelo qual abriu-se nova negociação com a Oficina X, por
meio do usuário da equipe especializada. No acesso da Oficina X, revisou-se o preço da mão de
obra para os dois itens, o que resultou num orçamento de R$24,00, que foi encaminhada
novamente à equipe especializada. Retornou-se, portanto, ao acesso da Oficina Y e reduziram-se
os valores dos itens, mas mantendo ainda maior que o orçamento de X. A cotação da Oficina Y
atualizou para R$176,00. No acesso da Oficina Z, também se reduziram os valores dos itens, mas
mantendo ainda maior que o orçamento de X. A cotação da Oficina Z somou R$180,00. Na tela da
equipe especializada verificou-se que cotações foram revistas e foi possível verificar os valores
por item dos orçamentos/ cotações. Teve-se a escolha dos valores da Oficina X e a aprovação da
ordem de serviço, que foi encaminhada para o gestor. Acessou-se, portanto, o sistema pelo
usuário do GFO A (SEPLAG) e certificou-se quanto à apresentação dos valores revisados e as
opções de aprovação. Às 14:52h teve-se o item 13.3 como atendido plenamente, conforme
declarado pela equipe de avaliação.

Em seguimento, teve-se o teste do item 13.4, em que a equipe sugeriu criação de nova ordem de
serviço com os parâmetros GTM0011 (SEPLAG), CONDUTOR TESTE 12 (SEPLAG), hodômetro
115.000 km. Teve-se, então, a criação de nova ordem de serviço, com a senha do CONDUTOR
TESTE 12 – com sucesso. Inseriu-se dois itens de peça (óleo motor e filtro de óleo), sem item de
serviço, para facilitar a análise. A ordem de serviço totalizou R$200,00. Fora estabelecido um
limite para manutenção para o veículo. E posteriormente enviou-se o orçamento, com sucesso:
ordem de serviço 5122092. No sistema, com usuário da equipe especializada, acessou-se a
ordem de serviço, com status “aguardando equipe especializada”, e submeteu-se os itens para
cotação nas Oficinas Y e Z – com sucesso. Observou-se, então, duas cotações pendentes na tela
de dados da ordem de serviço. Prosseguiu-se com o acesso da Oficina Y, consultou-se cotações
da data, acessou a cotação do teste (pendente), marcou-se itens para resposta e registrou-se
valores menores que os do orçamento X. A cotação Y totalizou R$180,00. Na Oficina Z acessou-
se cotações, escolheu-se a cotação em tela, em que são marcados os itens e inseridos valores
inferiores ao do Orçamento X. A cotação Z totalizou R$190,00. No usuário da equipe
especializada, ao acessar a ordem de serviço, visualizou-se que cotações foram respondidas e
estabeleceu-se três negociações com as três oficinas. A ordem de serviço teve status alterado
para “em revisão”. No ambiente da Oficina X reduziu-se o valor de cada um dos dois itens, e teve-
se um novo valor total de R$196,00, e encaminhou-se o orçamento, com sucesso. Outrossim, no
acesso da Oficina Y, os valores dos itens também foram reduzidos, que passaram a somar
R$170,00, e a cotação foi respondida com sucesso. A cotação da Oficina Z foi reduzida em todos
os itens, que passaram a totalizar R$158,00, gerada com sucesso. No ambiente da equipe
especializada, verificou-se que não houve resposta pendente e foi possível visualizar todos os
valores (revisados) por item. A partir de usuário da equipe especializada, iniciaram novas
negociações com as três oficinas, sendo que o status da ordem voltou para “em revisão”. No
acesso da Oficina X os valores dos itens foram reduzidos, e o orçamento reduziu para R$144,00,
encaminhado com sucesso. No acesso da Oficina Y, os valores dos itens foram reduzidos e a
cotação reduziu para R$138,00, encaminhado com sucesso. Na Oficina Z, não houve alteração de
valor (continuou R$158,00), e a cotação foi respondida com sucesso. No usuário da equipe
especializada, foi possível verificar os valores das três oficinas para cada um dos itens. A equipe
especializada selecionou os orçamentos/ cotações e encaminhou a ordem de serviço para o
gestor. Procedeu-se ao acesso no GFO A (SEPLAG), em que foi possível visualizar os valores de
todas as oficinas por item, bem como as opções de aprovação para o gestor. Às 15:29h, a equipe
entendeu que o item foi 13.4 totalmente atendido. Os valores desta simulação ficaram de ser
encaminhados, pela licitante avaliada, para os e-mails da equipe de avaliação.
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Às 15:30h, foi anunciada pausa de 30 minutos, com previsão de retorno para às 15:45h.

Com retomada às 15:44h, teve-se a realização do teste do item 14.1. A equipe de avaliação
sugeriu utilizar o orçamento do item 13.4 (ordem de serviço 5122092: GTM0011, SEPLAG). Feito
o acesso pelo usuário GFE A (SEPLAG), e acessada a ordem de serviço, ao navegar nas telas,
constatou-se que não existiam opções de ações de aprovação disponíveis. Em acesso ao GFO B
(SEDS), ao tentar acessar a ordem de serviço pela data, ela não foi sequer apresentada pelo
sistema. Ao buscar as ordens de serviço pelo número, a ordem de serviço não foi apresentada
também. Em acesso ao GFU B (SEDS), ao tentar acessar a ordem de serviço pelo número, ela
não foi apresentada. Ao buscar as ordens de serviço por data, a ordem de serviço também não foi
apresentada. Às 15:53h, a equipe declarou o item 14.1 como totalmente atendido.

Deu-se sequência à avaliação do item 14.2. Sugeriu-se utilizar a mesma ordem de serviço do
item anterior (ordem de serviço 5122092: GTM0011, SEPLAG). A princípio, acessou-se o sistema
pelo usuário GFO AC (SEPLAG), sendo constatado que o sistema retornou os dados da Ordem
de Serviço e que não apareceram opções de ação de aprovação para a ordem de serviço. Em
seguida, acessou-se pelo usuário GFO A (SEPLAG), a tela apresentou a ordem de serviço, sendo
possível aprovar, reprovar e negociar as cotações, que foram aprovadas e, em seguida, procedeu-
se à cotação da ordem de serviço. Contudo, sem sucesso, pois havia sido aprovada no teste
anterior para a Oficina Y. O teste fora refeito com a ordem de serviço do cenário 13.1 (ordem de
serviço 5122091): GTM0010 (SEPLAG). Acessou-se o sistema pelo GFO A, e buscou-se a ordem
de serviço (5122091). Foram aprovadas as cotações e, posteriormente, a ordem de serviço. O
status da ordem de serviço foi alterada para “aprovada e não iniciada”. A tela de informação
apresentou o histórico de aprovações. Às 16:03h, a equipe declarou o item 14.2 como atendido
plenamente.

Em efetivação ao teste do item 14.3, sugeriu-se criar nova ordem de serviço com os parâmetros:
veículo GTM0013 (SEPLAG), CONDUTOR TESTE 14 (SEPLAG), hodômetro 132.000 km. A
ordem de serviço foi criada no ambiente da Oficina X, foi inserido um item de peça com dados
aleatórios, sem registro de item de serviço. Na tentativa de envio do orçamento, verificou-se que
não havia cota estabelecida. Foi feita, então, uma atribuição de saldo de R$1.000,00. Realizou-se
novo encaminhamento, realizado com sucesso. A ordem teve status alterado para “bloqueado” na
Oficina. No ambiente da equipe especializada, acessou-se a ordem de serviço e encaminhou-se a
cotação para a Oficina Y, conferindo-se que se encontrava pendente cotação. Acessou-se o perfil
da Oficina Y, escolheu-se a cotação, marcou-se item de resposta e realizou-se preenchimento
com valor inferior à Oficina X, e demais informações obrigatórias, e a cotação é enviada com
sucesso. Procedeu-se o acesso no usuário da equipe especializada, em que se visualizou-se os
valores do orçamento/ cotação, escolheu-se os valores das duas oficinas, e remete a ordem de
serviço para o gestor, com sucesso. Em acesso ao perfil do GFO A (SEPLAG), aprovou-se o
orçamento superior e, posteriormente, a ordem de serviço. O status da ordem de serviço alterou-
se para “aprovada e não iniciada”. Assim, tem-se às 16:14h o anúncio pela equipe de avaliação
de que o item 14.3 fora totalmente atendido.

Realizou-se o teste do item 14.4, com sugestão de criação de nova ordem de serviço, com os
parâmetros: veículo GTM0014 (SEPLAG), hodômetro 85.000 km, CONDUTOR TESTE 15
(SEPLAG). A ordem de serviço fora criada, com a senha do condutor escolhido, com dois itens de
manutenção, ambos com item de peça e serviço, no valor total de R$240,00. Foi necessário
atribuir saldo ao veículo no momento, estabelecido saldo de R$1.000,00. O orçamento fora
encaminhado com sucesso para a equipe especializada. Em seguida, acessou-se o perfil da
equipe especializada, aprovaram-se os itens e a ordem de serviço, que fora encaminhada para o
gestor. O status da ordem foi alterada para “aguardando GFO/GFU”. Posteriormente, acessou-se
o sistema pelo usuário GFO AA (SEPLAG), consultou-se pelo número da ordem de serviço
(5122095), que, uma vez acessada, teve reprovados os itens, bem como a ordem de serviço.
Resultou em ordem de serviço reprovada com sucesso (pop-up), tendo seu status alterado para
“reprovada”. Nos dados da ordem, visualizou-se histórico de aprovações. No acesso da oficina, o
status também foi atualizado no ambiente da Oficina para “reprovada”. Às 16:23h, a equipe de
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avaliação declarou o item 14.4 como atendido totalmente.

Em sequência, teve-se o teste do item 14.5, com sugestão da equipe de avaliação de criação de
nova ordem de serviço, com parâmetros: veículo GTM0015 (SEPLAG), CONDUTOR TESTE 16
(SEPLAG), hodômetro 115.000 km. A ordem de serviço fora então criada, com a senha do
condutor escolhido. Procedeu-se ao lançamento de três itens de manutenção, todos com peça e
serviço, que totalizou uma ordem de serviço de R$400,00 (ordem de serviço 5122096),
encaminhada com sucesso (pop-up). No acesso da equipe especializada, buscou-se ordem de
serviço pela data, acessou a ordem em tela e aprovou-se ordem de serviço. Realizou-se, em
seguida, o acesso ao usuário GFO A (SEPLAG). Buscou-se a ordem de serviço, reprovou um dos
itens por seleção do item e reprovação na tela de itens e entrou-se em outro item e reprovou-se
este item na tela individual. Teve-se, então, dois itens reprovados. Em seguida, aprovou-se a
Ordem de Serviço, cujo status apresentou-se como “aprovada e não iniciada”, e verificou-se o
histórico de aprovações nos dados da ordem. A licitante demonstrou, ainda, o status dos itens no
acesso da ordem de serviço pelo ambiente da Oficina, em que foram apresentados o item
aprovado e os demais itens como reprovados. Então, teve-se o item 14.5 como atendido
plenamente, conforme informado às 16:35h pela equipe de avaliação.

Seguiu-se o teste do item 14.6, cuja sugestão da equipe de avaliação foi utilizar a ordem de
serviço do item 12.7 (GTM0007, PMMG, ordem de serviço 5122087). Procedeu-se, no acesso da
equipe especializada, à aprovação dos itens, bem como da ordem de serviço, cujo status foi
alterado para “aguardando GFO/GFU”. Em seguida, acessou-se usuário GFO D (PMMG), buscou-
se a ordem de serviço, e realizou aprovação da ordem de serviço, cujo pop-up confirmou envio
para a próxima alçada e teve o status alterado para “aguardando GFE”. No acesso da Oficina,
constatou-se que o status da ordem permaneceu como “bloqueada”. Neste momento, 16:43h,
verificou-se no e-mail da equipe o encaminhamento para o GFO e para o GFE. Teve-se o quesito
concernente à comunicação com o GFE do item 7.2 atendido, portanto. Acessou-se então o
ambiente do GFE A (SEPLAG), buscou-se pela ordem de serviço, e a aprovou. O status da ordem
foi atualizado para “aprovada e não iniciada”, sendo verificado também o histórico de aprovações.
No acesso da oficina, o status também atualizou para “aprovada e não iniciada”. Teve-se às
16:47h, o item 14.6 como totalmente atendido.

Procedeu-se ao teste do item 14.7, com sugestão de utilizar a ordem de serviço do teste 12.8
(GTM0008, SEPLAG, ordem de serviço 5122088). Iniciou-se com a definição de limite de cota
para o veículo, estabelecido em R$20.000,00. Em seguida, no perfil da Oficina, encaminhou-se
ordem de serviço, com sucesso. Procedeu-se ao acesso na equipe especializada, aprovaram-se
os itens e a ordem de serviço, cujo status foi alterado para “aguardando GFO/GFU”. Em seguida,
acessou-se o ambiente do GFO A (SEPLAG), buscou-se a ordem de serviço, confirmou-se
valores dos itens e aprovou-se a ordem de serviço, cujo status alterou-se para “aguardando GFE”.
No ambiente da Oficina verificou-se que a ordem ainda se encontrava bloqueada. Acessou-se,
então, o sistema pelo usuário GFE A (SEPLAG), buscou-se a ordem de serviço, e reprovou-se a
ordem de serviço, com sucesso (pop-up), cujo status foi atualizado para “reprovada”. Isso pôde ser
visualizado, também, no histórico os dados da reprovação. A licitante demonstrou a funcionalidade
“CICLO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS”, em que são demonstradas todas as ordens de
serviço (linhas) por etapas (colunas). Como a licitante disponibilizou o envio deste mapa, a equipe
de avaliação solicitou o envio do documento, também, por e-mail. O item 14.7 fora declarado
plenamente atendido às 17:02h pela equipe de avaliação.

Em realização ao teste do item 15.1, a equipe de avaliação sugeriu utilizar a ordem de serviço do
item 13.4 (GTM0011, SEPLAG, ordem de serviço 5122093). A princípio, pelo acesso da Oficina
Y, visualizou-se status da ordem de serviço como “aprovada e não iniciada”, registrou-se data de
início, com status alterado para “iniciada”. Em tentativa de cadastro de data de conclusão com
data anterior à aprovação do orçamento (30/jul/2018), o sistema não acatou. Com data de
conclusão alterada para data atual (31/jul/2018), o sistema acatou a conclusão, tendo o status sido
alterado no perfil da Oficina para “concluída e não cobrada”, o que foi comprovado, também, por e-
mails recebidos no endereço da equipe de avaliação (e-mails de confirmação da conclusão da
manutenção e de informação da possibilidade de retirada do veículo). Com a verificação das
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comunicações de conclusão e disponibilidade da retirada, teve-se o item 7.2 totalmente atendido,
conforme declaração às 17:14h da equipe de avaliação. Visualizou-se, tanto no perfil da Oficina
quanto da equipe especializada, que a data da aprovação não é anterior a de orçamento. Às
17:18h, o item 15.1 foi declarado como totalmente atendido pela equipe de avaliação.

Seguiu-se o teste do item 16.1 em que a licitante sugeriu a utilização da ordem de serviço
5122091 (GTM0010, SEPLAG, cenário 13.3). No perfil da Oficina X, buscou-se pela Ordem de
Serviço, alterou-se a data de início, acatada com sucesso. A equipe de avaliação solicitou que
fosse feito logoff para verificar a gravação das informações alteradas, tendo constatado em novo
acesso que o status alterou para “iniciada”. Em acesso do gestor, verificou-se que o status alterou
para “iniciada”. Posteriormente, registrou-se a data de conclusão, e verificou-se atualização do
status para “concluída e não cobrada”, tanto no perfil da Oficina, quanto do gestor. Teve-se, então,
o registro da retirada do veículo pelo CONDUTOR TESTE 12 (SEPLAG), o status permaneceu
como “concluída e não cobrada”. Visualizou-se a data de retirada e a informação do condutor que
retirou o veículo. No perfil do gestor verificou-se a informação do motorista de entrega
(CONDUTOR TESTE 11, SEPLAG) e de retirada (CONDUTOR TESTE 12), bem como o status
da ordem “concluída e não cobrada” e a retirada posterior à conclusão da manutenção. Teve-se o
item 16.1 declarado pela equipe de avaliação como plenamente atendido às 16:28h.

Em seguida, foi efetuado o teste do item 16.2, com sugestão de utilização da ordem de serviço do
item 14.3 (GTM0013, SEPLAG, ordem de serviço 5122094). No usuário da Oficina, alterou-se o
início do serviço, tendo o status da ordem alterado para “iniciada”. Alterou-se, em sequência, a
conclusão do serviço, com status alterado para “concluída e não cobrada”, na Oficina e no gestor.
Também foi possível visualizar a data de conclusão no perfil do gestor. Tentou-se a retirada do
veículo pelo CONDUTOR TESTE 10 (PMMG), que foi negada pelo sistema, pois o condutor não é
do mesmo órgão. Registrou-se, então, a retirada pelo CONDUTOR TESTE 14 (SEPLAG), com
sucesso. Teve-se a visualização no acesso da Oficina da data e do condutor de retirada. E na tela
do gestor, verificou-se a informação do condutor que retirou e da data de retirada. A licitante
demonstrou, também, o ciclo de manutenção desta ordem de serviço. Às 17:37h, a equipe de
avaliação anunciou o item 16.2 como plenamente atendido.

Acatou-se sugestão da licitante em paralisar os testes neste momento, para retorno no dia
seguinte, uma vez que o teste do item 16.3 era mais complexo e extenso.

Aberto para questionamento aos demais presentes neste momento (17:37h), estes não
manifestaram interesse em apresentar questionamentos.

A sessão foi interrompida às 17:37h, portanto, com previsão de retorno em 01º de agosto de
2018, às 10h.

 

Relato sessão de avaliação em 01/08/2018

Em 01º de agosto de 2018, às dez horas e cinco minutos a sessão foi retomada, com a equipe de
avaliação e a licitante em avaliação e demais presentes, conforme lista de presença em anexo
(ANEXO 5). Sem necessidade de esclarecimentos, considerando que não foram apresentados
questionamentos no dia anterior.

Retomou-se pelo teste 16.3. Fora entregue declaração de que o sistema se encontrava em plenas
condições de ser avaliado, consoante item 1.6.5 do Anexo IX (ANEXO 6).

Em realização ao teste do item 16.3, sugeriu-se a criação de um orçamento novo, com os
parâmetros: veículo GTM0012 (SEPLAG), CONDUTOR TESTE 02 (SEPLAG), hodômetro 81.000
km. No usuário Oficina X, teve-se, então, a criação da ordem de serviço, com a senha do condutor
definido, com sucesso. Foram inseridos três itens, apenas com peças, num montante de
R$300,00 (R$100,00/item). A primeira tentativa de envio do orçamento não foi submetida, em
razão de ausência de saldo, tendo sido atribuído, no momento, um valor de R$1.000,00. No perfil
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da Oficina, então, foi possível enviar o orçamento, que teve status alterado para “bloqueada”. Em
acesso ao perfil de equipe especializada, verificou-se a ordem de serviço, com status
“aguardando equipe especializada”, e gerou-se cotações dos itens para as Oficinas Y e Z, com
sucesso. Na tela das informações, demonstrou-se as cotações pendentes. Em seguida, acessou-
se Oficina Y, buscando pelas cotações pendentes, selecionou-se a cotação do teste, marcou-se
os itens, informou-se valores, os quais totalizaram R$310,00, e respondeu-se cotação, com
sucesso. Em sequência, acessou-se a Oficina Z, buscou-se pelas cotações pendentes, escolheu a
cotação em tela, marcou-se itens, determinou valores (que também totalizaram R$310,00) e
respondeu-se a cotação, com sucesso. Verificou-se, no usuário da equipe especializada, que as
cotações foram respondidas, bem como os distintos valores para cada item. Foram selecionados
pela equipe especializada os itens de menor valor em cada um dos orçamentos/cotações, e outro
que apresentava igual valor na oficina da ordem de serviço. Foram encaminhados os orçamentos
e a ordem de serviço para a aprovação do gestor. No usuário GFU A (SEPLAG), buscou-se pela
Ordem de serviço (5122097), não retornada. Mudou-se para GFU AA (SEPLAG) e buscou-se pela
ordem de serviço. Visualizou-se, então, as cotações, sendo estas aprovadas. Neste momento, a
equipe solicitou visualizar os acessos dos perfis GFU A e GFU AA, constatando que o sistema
comportou corretamente quando não permitiu a operação pela GFU A. Em continuação, no
usuário GUU AA, aprovou-se ordem de serviço, com sucesso. A ordem de serviço neste momento
foi “aprovada e não iniciada”. Na ordem de serviço principal visualizou-se as ordens de serviço
criadas para as Oficinas Y e Z. No ambiente da Oficina X, verificou-se o status “aprovada e não
iniciada”, registrou-se início e conclusão do serviço, com sucesso. Informou-se retirada, com
senha do CONDUTOR TESTE 02, sem sucesso, em razão de ordens de serviço em aberto (pop-
up). Ato contínuo, no perfil da Oficina Y, buscou-se ordem de serviço, com status “aprovada e não
iniciada”, registrou-se o início do serviço, com sucesso. Registrou-se conclusão do serviço, com
sucesso, com status alterado para “concluída e não cobrada”. No ambiente da oficina Z, buscou-se
ordem de serviço, verificou-se o status “aprovada e não iniciada”. A licitante elucidou que, como a
ordem foi aprovada, a oficina não poderia cancelar. O cancelamento deve ser feito por
procedimento específico, em ambiente diferente, pela equipe especializada. Tal situação de
cancelamento foi realizada em relação à Ordem de Serviço da Oficina Y, com sucesso (pop-up).
No usuário do estabelecimento, o status foi atualizado para “cancelado”. No perfil do GFU AA, viu-
se ordem de serviço principal “concluída e não cobrada”. O mesmo se observou para a ordem de
serviço da Oficina Y. Ao passo que para a Oficina Z, observou-se ordem de serviço “cancelada”.
Buscou-se, em sequência, as ordens de serviço, e elas foram relacionadas com status
anteriormente verificados. No usuário da Oficina X, registrou-se a retirada, com a senha do
CONDUTOR TESTE 02, com sucesso (pop-up). Na tela, o status permaneceu “concluída e não
cobrada”. No usuário do GFU AA, teve-se a informação da retirada (condutor e data), bem como
status. Foi conferido o e-mail da equipe de avaliação, em que foram visualizados os e-mails de
conclusão da manutenção e retirada do veículo. Às 10:46h, a equipe de avaliação anunciou como
atendido plenamente o item 16.3.

Em continuidade, teve-se a efetuação do teste do item 17.1. A equipe de avaliação sugeriu ordem
de serviço do item 12.3 (LSM0006, SEPLAG, ordem de serviço 5122083). No acesso da Oficina
X, buscou-se ordem de serviço. A equipe de avaliação solicitou esclarecimento quanto a
possibilidade de registro de novo orçamento em nova oficina, e a licitante explicou que como não
houve aprovação, é possível realizar novo orçamento. Na Oficina X, o orçamento foi encaminhado,
sem sucesso, pois não há limite atribuído. Foi estabelecido um limite de R$1.000,00. Nova
tentativa foi feita, mas o orçamento não foi encaminhado, pois a previsão de conclusão da ordem
de serviço estava com a data do dia anterior. As datas foram ajustadas e concluiu-se o envio do
orçamento, com sucesso (pop-up). No ambiente da equipe especializada, verificou-se status
“aguardando equipe especializada”, buscou-se a ordem de serviço, aprovou-se os itens, e
aprovou-se ordem de serviço, com sucesso, sendo o status alterado para “aguardando
GFO/GFU”. No usuário GFO A (SEPLAG), aprovou-se ordem de serviço, cujo status foi alterado
para “aprovada e não iniciada”. Em seguida, na Oficina X, registrou-se início da manutenção, com
status alterado para “iniciada”. Na Oficina Y, tentou-se inserir novo orçamento para o veículo, e o
sistema não permitiu (mensagem de erro). A equipe entendeu o item 17.1 atendido plenamente às
10:57h.
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Passou-se ao teste do item 17.2. A equipe sugeriu a manutenção do item 16.1 (GTM0010,
SEPLAG, ordem de serviço 5122091). Verificou-se nos registros desta manutenção de que
dispõe de peças e serviços, ou seja, atende as condições estabelecidas para o teste. Verificou-se
que as garantias tinham término em 31/10/2018. No ambiente da Oficina X, tentou-se incluir ordem
de serviço, com senha do CONDUTOR TESTE 11 (SEPLAG), cadastrada com sucesso (pop-up),
foram cadastrados os mesmos itens, com peça e serviço, mantendo-se fabricantes. Inseriu-se,
ainda, um terceiro item, com peça e mão-de-obra. De forma elucidativa, fora sugerido pela
licitante o item “pneu”, para que sejam visualizadas as especificações detalhadas deste item. A
ordem de serviço foi encaminhada para aprovação, com sucesso, tendo o seu status sido alterado
para “bloqueada”. Em acesso ao perfil da equipe especializada, buscou-se a ordem de serviço, e
na tela de informações, verificou-se a haver alerta de existência de ordem de serviço com peça
similar. Também verificou-se haver uma anotação de que existe peça cadastrada nos últimos 90
(noventa) dias. Na tela de itens, ao lado dos itens em garantia, o sistema apresentou o símbolo “G”
(garantia) na cor vermelha, que, ao ser clicado, exibiu os dados a ordem de serviço pretérita e a
data de garantia. Da mesma forma, ao se entrar no detalhamento do item, o símbolo “G” estava
apresentado. A equipe de avaliação solicitou, às 11:13h, que fosse realizada nova simulação, com
criação de nova ordem de serviço, alterando-se o fabricante dos itens utilizados, visando verificar
se o sistema acusa a existência da garantia, independentemente do fabricante do item do
orçamento. Para operacionalizar, decidiu-se pedir uma revisão da ordem de serviço pela equipe
especializada, marcando um dos itens em garantia que possuíam mesmo fabricante (seu status foi
alterado para “em revisão”). No ambiente da Oficina X então, buscou-se a ordem de serviço,
visualizou-se o item “em revisão”, alterou-se o fabricante do item em revisão, que foi encaminhada
de volta à equipe especializada, com sucesso. No acesso da equipe especializada, verificou-se
que o item, mesmo com a fabricante distinto, foi apresentado símbolo “G” pelo sistema. Fora
aclarado pela licitante que o sistema não impede que dê seguimento à ordem de serviço.
Demonstrou-se, então, a aprovação de item em garantia. Em sequência demonstrou-se histórico
de aprovações, que destaca situações atípicas, no caso, em tela, a aprovação de manutenção de
itens em garantia. O item 17.2 foi declarado plenamente atendido às 11:24h.

Realizou-se o teste do item 17.3. A equipe de avaliação sugeriu utilizar o veículo LSM0006 (ordem
de serviço 5122083), atualmente na SEPLAG, conforme conferido no sistema. Foi necessário
concluir a ordem de serviço em aberto. Na Oficina X, registrou-se conclusão e retirada do veículo,
com CONDUTOR TESTE 02 (SEPLAG). A ordem de serviço passou a ter status “concluída e não
alterada”, o que foi verificado também no ambiente da equipe especializada, com os dados de
retirada. No ambiente FTP fora salva nova carga, em que este veículo se encontrava em outro
Órgão (SEDS), o que foi conferido pelo e-mail e pelo arquivo de log. Conferiram-se os dados
importados com o arquivo de log, demonstrando-se ser equivalentes. Em consulta ao sistema,
verificou-se a atualização do Órgão nos dados do veículo. Em seguida, no ambiente da Oficina X,
criou-se ordem de serviço (hodômetro 16.000 km), com senha do CONDUTOR TESTE 02
(SEPLAG), operação que não foi permitida pelo sistema, em razão de o condutor não ser do
mesmo órgão. Substituído o CONDUTOR TESTE 07 (SEDS), o sistema acatou o registro da
ordem de serviço com sucesso. Inseriu-se um item com peça e serviço e encaminhou-se ordem
de serviço para aprovação, com sucesso. O status da ordem de serviço foi atualizado para
“bloqueada” no ambiente da Oficina. No ambiente da equipe especializada, buscou-se a ordem
de serviço, com status “aguardando equipe especializada”. Aprovou-se a ordem de serviço. Em
sequência, no acesso do GFO A (SEPLAG), buscou-se a ordem de serviço, e o sistema não
exibiu. Acessou-se, em continuidade, o sistema com o perfil GFO B (SEDS), buscou-se a ordem
de serviço (5122101). Ela foi apresentada com status “aguardando GFO/GFU”, e foi, então,
aprovada. O status alterou-se para “aprovada e não iniciada”. Às 11:40h, a equipe anunciou o item
17.3 como atendido plenamente.

Neste momento, a equipe de avaliação decide retomar o item 7.1 para análise, e evidenciou-se
que o único quesito não atendido até o momento era o referente a relatórios, cuja avaliação
ocorreria nos testes 19. Quanto ao aspecto concernente às consultas, a licitante entendeu que a
ferramenta fora utilizada de forma recorrente durante os testes e que não seria necessário
apresentar elementos complementares, tendo a equipe concordado.
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Fora retomado ainda o item 1.2, em que a licitante demonstrou no cadastro das unidades as
informações de código da unidade e nome (descrição), bem como no cadastro dos órgãos, as
informações de código do órgão e nome (descrição). Ademais, registrou-se que as informações
de código de unidade e órgão, embora não estejam presentes nos relatórios, a licitante
comprometeu-se a incluir. Às 11:55h, a equipe de avaliação entendeu como plenamente atendido
o item 1.2, que havia ficado pendente.

Fora dada continuidade ao teste do item 18.1. Conforme detalhado no teste, as manutenções
aprovadas e não finalizadas ou cujos veículos não retirados deveriam ser concluídas. A licitante
procedeu à conclusão destas manutenções. Uma das manutenções não fora encaminhada
(VSP0512, Ordem de serviço 512282), a licitante questionou se poderia ser cancelada e a equipe
de avaliação concordou, o que foi feito pela licitante no momento.

Às 12:06h fora informado pelo Diretor Central de Transportes Oficiais que a sessão não será
paralisada para horário de almoço, para que permita a conclusão dos testes até às treze horas
desta data, com abertura para questionamentos finais.

Às 12:12h a licitante concluiu as ordens de serviço, conforme comprovação em tela de consulta
das ordens de serviço do período do teste (01/jul/2018 a 01/ago/2018). Na funcionalidade relatório
analítico de ordem de serviço, com filtro do período (01/jul/2018 a 01/ago/2018), dentro do
ambiente da equipe especializada, gerou-se arquivo txt com as manutenções dos testes. A
licitante disponibilizará ainda um outro arquivo de manutenções com dados de faturamento para
conhecimento da equipe de avaliação, o qual se refere a situações outras. Às 12:21h, a equipe
confirmou o recebimento do arquivo solicitado no item 18.1, esclarecendo que este será
analisado posteriormente, para validação do atendimento ao item 18.1.

Em realização do requisito do item 19.1. Antes de iniciar a demonstração, a equipe de avaliação
entendeu como mais produtivo a geração dos relatórios dos itens 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5,
por perfil. Em outras palavras todos estes relatórios seriam gerados primeiramente para o GFE,
seguindo para GFO, e por fim, para GFU. Para atendimento dos relatórios no ambiente GFU: a
princípio realizou-se consulta das ordens de serviço pela data de retirada, informado o período
dos testes (30/jul/2018 a 01/ago/2018), exibida em html e gerado arquivo Excel, o qual foi
impresso e entregue à equipe, com arquivo salvo para encaminhamento por e-mail. Para o
relatório do item 19.2, realizou-se nova consulta, pela data de retirada, informado o período dos
testes (30/jul/2018 à 01/ago/2018), para o órgão SEPLAG, que foi gerado em Excel, impresso e
entregue à equipe de avaliação, com arquivo salvo para encaminhamento por e-mail. A consulta
seguinte foi pela unidade SETOR DE TRANSPORTE/GLM/SEPLAG no período, gerada em
Excel, impressa e salva em arquivo, para envio por e-mail. O mesmo fora feito para o veículo
LSM0006. Ato contínuo, procedeu-se às consultas do item 19.3 (localidade), pela data de retirada,
informado o período dos testes (30/jul/2018 a 01/ago/2018), a princípio para a estabelecimento
(Oficina X) e depois para Município (Campo Bom), gerados arquivos em Excel e salvos para
entrega à equipe de avaliação. Para a realização do item 19.4, utilizou-se a funcionalidade
“Relatório Analítico de Ordem de Serviço”, utilizou-se o veículo LSM0006, pela data de retirada,
informado o período dos testes (30/jul/2018 a 01/ago/2018): foi gerado arquivo em Excel e salvo
para entrega à equipe de avaliação. No que tange ao item 19.5, acessou-se “Relatório
indisponibilidade veículos por OS por alçada”, utilizou-se o veículo LSM0006, no período dos
testes: fora exibido em tela e gerado arquivo em Excel, salvo para entrega à equipe. Em
sequência os relatórios foram gerados por usuário GFO A, pela data de retirada, informado o
período dos testes (30/jul/2018 a 01/ago/2018): Consulta Ordem de Serviço, exibidos em tela e
gerados arquivos em Excel, salvos (por período, por Órgão – só tem opção SEPLAG, por unidade
– SETOR DE TRANSPORTES/DLM/SEPLAG, por veículo – GTM0010, por Oficina – Oficina X,
local – Campo Bom); Relatório Analítico de Ordem de Serviço, exibidos em tela e gerados
arquivos em Excel, salvo (para o veículo GTM0010). O Relatório indisponibilidade veículos por OS
por alçada, pelo período, exibidos em tela e gerados arquivos em Excel, salvo (para o veículo
GTM0010). Ato contínuo os relatórios foram gerados por usuário GFU AA, pela data de retirada,
informado o período dos testes (30/jul/2018 a 01/ago/2018): Consulta Ordem de Serviço, exibidos
em tela e gerados arquivos em Excel, salvos (por período, por Órgão – só tem opção SEPLAG,
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por unidade – SETOR DE TRANSPORTES/DLM/SEPLAG, por veículo – GTM0010, por Oficina –
Oficina Y, local – São Leopoldo); Relatório Analítico de Ordem de Serviço, exibido em tela e
gerado arquivos em Excel, salvo (para o veículo GTM0011). O Relatório indisponibilidade veículos
por OS por alçada, pelo período, exibidos em tela e gerados arquivos em Excel, salvo (para o
veículo GTM0011). A geração dos arquivos referentes aos relatórios para os testes finalizou às
13:23h.

Neste ínterim, às 13:14h, fora confirmado o recebimento do relatório de ciclo de manutenção em
e-mail da equipe de avaliação.

Às 13:24h a equipe anunciou que o item 7.1 como plenamente atendido. Tem-se, então,
explicitado que os testes dos itens 1 a 17 encontram-se plenamente atendidos, e que ficam
pendentes as análises descritas nos itens 18 e 19 do Anexo IX do Edital.

Às 13:25h abriu-se para questionamento dos demais presentes, que não manifestaram interesse
em apresentar questionamentos, tendo sido anunciado a interrupção dos testes, com vistas a
proceder à análise dos arquivos disponibilizados, consoante os itens 18 e 19 do Anexo IX do
Edital. Ademais, informou-se que será dado conhecimento ao pregoeiro sobre o andamento da
avaliação e da interrupção da sessão para conclusão dos testes, e solicitou-se a presença de
representantes para assinatura da ata de avaliação, que será concluída após a análise dos
relatórios, com previsão de término até segunda, 06 de agosto de 2018.

Os vinte e quatro relatórios impressos referentes aos itens 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5 foram
entregues (vinte e sete páginas) às 14:10h. Quanto aos arquivos: foram recebidos os dois
arquivos em formato txt, concernentes ao item 18.1, e vinte e quatro em formato Excel
correspondentes aos itens 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5, por e-mail (leomoura@gmail.com;
vilmasrp@gmail.com; carlos.praes@planejamento.mg.gov.br) às 14:11h.

Teve-se, portanto, encerrada a sessão pública às 14:11h do dia 01 de agosto de 2018, com a
confirmação de recebimento dos arquivos referentes aos testes (18.8, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 e
19.5) por e-mail, pela equipe de avaliação.

 

2) AVALIAÇÃO DOS ITENS 18 E 19

 

Relato da avaliação dos itens 18 e 19 pela equipe de avaliação

Conforme previsão em edital, a análise dos arquivos recebidos foi feita posteriormente, tendo-se
iniciada no dia 02 de agosto de 2018, e finalizando-se no dia 03 de agosto de 2018. As
conclusões e considerações acerca das análises realizadas estão dispostas, a seguir.

Foi realizada a avaliação do arquivo “txt” gerado pela licitante Ticket Log, de acordo com o item
18.1 do Anexo IX do Edital, referente à “Carga de dados – Manutenções”. O resultado esperado
era a geração de arquivo em formato “txt” com os dados das manutenções registrados nas
simulações, no formato apresentado no item 10 do Anexo V do Edital. Foram analisados todos os
70 campos existentes no arquivo gerado, assim como a consistência das informações com as
manutenções realizadas durante os testes do checklist, assim como a formatação prevista no
Anexo V.

Foram identificadas falhas em alguns campos do arquivo, como detalhado a seguir:

Campo 10) “Nº ORÇAMENTO/COTAÇÃO” - Campo sem informações. Deveria estar preenchido
com o número do orçamento ou com o número da cotação, de acordo com cada manutenção
simulada.
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Campo 19) “CÓD GRUPO MANUT” - Este campo não está preenchido para os itens de
SERVIÇO. Ex: Um serviço de “SUBSTITUIR”, vinculado a um item de material “OLEO MOTOR”
deveria estar vinculado a um código de grupo de manutenção referente a MOTOR, mas está em
branco.

Campo 20) “DESCRIÇÃO GRUPO MANUT” - Da mesma forma ao campo 19, este campo está
em branco para itens de SERVIÇO.

Campo 28) VALOR UNITÁRIO INICIAL – ITEM - Conforme item 10 do Anexo V, este campo
deveria seguir a seguinte descrição: “Equivale ao primeiro valor informado pelo
estabelecimento para o item/serviço (antes da negociação) ”. Porém, percebeu-se que,
apesar de terem havido diversas manutenções em que houve lançamento de valores iniciais e
posteriores negociações com redução de preços, este campo manteve-se igual aos dos campos
relativos aos “Valores Finais”, com apenas um caso em que houve valores distintos.

Campo 29) VALOR TOTAL INICIAL – ITEM - Conforme item 10 do Anexo V, este campo deveria
seguir o seguinte: “Resultado da multiplicação dos campos "Quantidade" x "Valor Unitário
Inicial”. Porém, percebeu que, pelo fato de o Campo 28 estar incorreto e este campo depender
dele, o cálculo resultou num valor incorreto.

Campo 34) Data Aprovação Equipe Especializada; Campo 35) Hora Aprovação Equipe
Especializada; Campo 36) Data Aprovação GFU/GFO; Campo 37) Hora Aprovação GFU/GFO;
Campo 38) CPF Aprovador GFU/GFO; Campo 39) Nome Aprovador GFU/ GFO; Campo 55) CPF
Condutor Retirada; Campo 56) Nome condutor Retirada - Para os campos 34 a 39, 55 e 56, os
erros identificados foram os mesmos, havendo campos não preenchidos (em branco) em
orçamentos/cotações que foram aprovados. Como exemplo, tem-se as linhas 35 a 40 do arquivo
de “Dados das Manutenções” com informações comprovando que houve aprovações.

Campo 48) Quantidade de Orçamentos e Cotações - Percebeu-se não estar correta a contagem
do número de orçamentos e cotações. Há 33 registros (de um total de 46 registros) que estão com
valor igual a 0 (zero). Ressalta-se que a quantidade mínima de orçamentos/cotações numa
manutenção é 1 (um).

Com base no exposto, sendo a exigência editalícia o atendimento pleno ao exigido, considerou-se
este item (18.1) REPROVADO pela equipe de avaliação, que possuía um valor igual a 3,0 pontos.

Em relação aos arquivos gerados referentes aos relatórios previstos nos itens 19.1 a 19.5 do
checklist, os resultados esperados eram:

O sistema de gestão deverá possuir relatórios sobre as manutenções realizadas organizadas por:

Período (19.1); Veículo, unidade e órgão/entidade (19.2); Local de manutenção ou
Município (19.3);
O sistema de gestão deverá possuir relatórios contendo o detalhamento de cada
manutenção realizada (19.4);
O sistema de gestão deverá possuir relatório de Indisponibilidade do veículo (19.5)

Foram analisados os 24 relatórios gerados pela licitante (8 para cada tipo de perfil – GFE, GFO e
GFU), no formato em que foram gerados (.xls). Inicialmente, cabe ressaltar que o formato do
arquivo, ao se abrir utilizando-se o Microsoft Excel, acusa erro: “O formato de arquivo e a extensão
não correspondem. O arquivo pode estar corrompido ou não ser seguro”. Ao forçar a abertura dos
arquivos, percebeu-se haver complementos relativos à formato html e links javascript. Entretanto,
esta situação não impediu a avaliação dos relatórios geradas, mas deverá ser corrigida quando
da implantação do sistema após assinatura da Ata de Registro de Preços.

Em continuidade aos testes realizados, chegou-se às seguintes conclusões:

1. Relatórios, por período, para os três perfis: Aprovados;
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2. Relatórios, por veículo, unidade e órgão, para os três perfis: Aprovados;
3. Relatórios, por local da manutenção e por municípios, para os três perfis: Aprovados;
4. Relatórios de detalhamento de manutenção, para os três perfis: Aprovados;
5. Relatórios de indisponibilidade de veículo, para os três perfis: Reprovados.

Sobre os relatórios reprovados, os seguintes erros foram identificados:

Indisponibilidade, pelos perfis GFE e GFO: Nos relatórios gerados, o campo "Aprovação
EQUIPE ESPECIALIZADA até GFO / GFU" está sempre igual a 00:00, não correspondendo
à diferença de tempo entre a aprovação da Equipe Especializada e o GFO/GFU.
Indisponibilidade, pelo perfil GFU: O relatório para GFU está distinto dos para GFO e GFE.
Houve exibição de tempos “negativos” de indisponibilidade. Com base nos campos do
arquivo “txt” (Dados das Manutenções), os campos de aprovações para a placa analisada
(GTM-0011) estão em branco.

Cabe ressaltar que os relatórios reprovados correspondem ao solicitado no item 19.5 do checklist
do Anexo IX, que possuía pontuação igual a 0,5 ponto.

Com base no exposto, sendo a exigência editalícia o atendimento pleno ao exigido, considerou-se
o item 19.5 REPROVADO pela equipe de avaliação.

Os demais itens (19.1, 19.2, 19.3 e 19.4) referentes aos “Relatórios” foram considerados
APROVADOS pela equipe de avaliação.

 

3) RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA

 

Dessa forma, entende-se terem sido realizados todos os testes e verificações previstas no Anexo
IX do Edital, do item 1.1 ao item 19.5 (totalizando-se 54 itens), cuja pontuação totalizava 46,5
(quarenta e seis e meio) pontos.

De todos os testes realizados e verificados pela equipe de avaliação, a licitante Ticket Log não foi
aprovada nos itens 18.1 e 19.5, que equivalem a 3,0 pontos e 0,5 ponto, respectivamente. Dessa
forma, a pontuação total alcançada pela licitante foi de 43 (quarenta e três) pontos. O
detalhamento da pontuação obtida pela licitante em cada um dos testes previstos no checklist do
Anexo IX consta no ANEXO 7.

Como a exigência do item 2.4 do Anexo IX, “o sistema de gestão deverá obter, ao menos, 30
(trinta) pontos para ser considerado aprovado”. Dessa forma, a equipe de avaliação informa que o
sistema de gestão apresentado pela licitante foi considerado aprovado, tendo cumprido as
exigências previstas no edital e seus anexos.

Entretanto, conforme previsão do item 2.5 do Anexo IX, “Os testes nos quais a amostra for
reprovada deverão ser retificados para a assinatura da Ata de Registro de Preços”. Ou seja, os
itens 18.1 e 19.5, em que a licitante não foi aprovada, deverão ser retificados para que se
proceda com a assinatura da Ata de Registro de Preços.

 

�

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius Mota de Meira Lopes,
Diretor(a), em 06/08/2018, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por CAMILA CRISTINA BELMONTE DA
SILVEIRA, Representante Legal, em 13/08/2018, às 14:32, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1382289 e o código CRC 780CB5C9.

Referência: Processo nº 1500.01.0001757/2017-52 SEI nº 1382289
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Item Subitem Pontuação
Teste 

atendido?
Nota obtida

1 1.1 0,5 SIM 0,5

1 1.2 0,5 SIM 0,5

2 2.1 0,5 SIM 0,5

2 2.2 0,5 SIM 0,5

3 3.1 0,5 SIM 0,5

4 4.1 0,5 SIM 0,5

5 5.1 1 SIM 1

5 5.2 0,5 SIM 0,5

5 5.3 0,5 SIM 0,5

6 6.1 0,5 SIM 0,5

6 6.2 0,5 SIM 0,5

6 6.3 0,5 SIM 0,5

7 7.1 2 SIM 2

7 7.2 0,5 SIM 0,5

8 8.1 1 SIM 1

8 8.2 0,5 SIM 0,5

9 9.1 1 SIM 1

9 9.2 1 SIM 1

10 10.1 0,5 SIM 0,5

11 11.1 1 SIM 1

11 11.2 1 SIM 1

12 12.1 0,5 SIM 0,5

12 12.2 0,5 SIM 0,5

12 12.3 1 SIM 1

12 12.4 1 SIM 1

12 12.5 1 SIM 1

12 12.6 1 SIM 1

12 12.7 1 SIM 1

12 12.8 1 SIM 1

12 12.9 1 SIM 1

13 13.1 1 SIM 1

13 13.2 1 SIM 1

13 13.3 1 SIM 1

13 13.4 1 SIM 1

14 14.1 1 SIM 1

14 14.2 1 SIM 1

14 14.3 1 SIM 1

14 14.4 1 SIM 1

14 14.5 1 SIM 1

14 14.6 1 SIM 1

14 14.7 1 SIM 1

15 15.1 1 SIM 1

16 16.1 0,5 SIM 0,5

16 16.2 1 SIM 1

16 16.3 1 SIM 1

17 17.1 1 SIM 1

17 17.2 1 SIM 1

17 17.3 1 SIM 1

18 18.1 3 NÃO 0

19 19.1 0,5 SIM 0,5

19 19.2 0,5 SIM 0,5

19 19.3 0,5 SIM 0,5

19 19.4 1 SIM 1

19 19.5 0,5 NÃO 0

43,0

Resultados obtidos pela Ticket Log

Avaliação do Sistema de Gestão

Pontuação alcançada
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