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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

INTRODUÇÃO 
 

Realizamos, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 02 de dezembro de 2021, de forma virtual, 
o teste de conformidade referente aos requisitos constantes no Edital PE.EPE.021/2021, cujo objeto 
é a aquisição e implantação de SOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM NUVEM PARA APOIO AO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO, À GESTÃO DE RISCO E AOS CONTROLES INTERNOS.  

O teste se baseou nos itens 11.8, alínea “b” e APENSO I do referido edital. A empresa participante do 
processo foi a proponente MODULO SECURITY SOLUTIONS, CNPJ: 28.712.123/0001-74. 

Por parte da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, os seguintes empregados acompanharam o teste: 

• Alexandre Fonseca de Moraes; 
• Carlos Henrique Brasil de Carvalho; 

• Elzenclever Freitas de Aguiar; e 
• Jose Ricardo de Moraes Lopes. 

Por parte da Modulo Security Solutions, os seguintes profissionais participaram do teste: 

• Alexandre Lyra; 
• Allison Silva; 

• Eduardo Poggi; e 
• Fernando Nery. 

Não tivemos outros participantes externos à EPE. 

Segue disposição dos dias e horários de realização do teste: 

• 29/11 – 09h-13h; 
• 30/11 – 14h-18h; 

• 01/12 – 14h-18h; e 
• 02/12 – 14h-18h. 

Os quatro dias do Teste de Conformidade foram integralmente gravados e estão a disposição, caso 
necessário. 

Por fim, informamos que a licitante logrou êxito no teste de conformidade realizado, tendo 
conseguido demonstrar as funcionalidades citadas no Apenso I do Edital PE.EPE.021/2021. 

Segue quadro resumo:  
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

DISPOSIÇÃO DOS RESULTADOS POR BLOCO 
 

ANÁLISE: 1. GESTÃO DO PLANEJAMENTO, PLANOS DE AÇÃO, INDICADORES E METAS 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 
Implementar modelo de gestão estratégica baseado no método Balanced Scorecard – 
BSC. 

N 

2 
Correlação em níveis de gestão: estratégica, tática e operacional, o que direciona 
possibilidade em manter uma estrutura estratégica sob enfoque de Mapa BSC. 

N 

3 

Disponibilizar uma estrutura de visualização de dados de indicadores em árvore, que 
permita a inserção de elementos como: Modelo, Perspectiva, Objetivos, Estratégias, 
Indicadores, Indicadores Modelo, Clones de Indicadores, Planos de Ação e Modelos de 
Planos de Ação. 

N 

4 
Personalizar os elementos estratégicos (Negócio, Missão, Visão, Propósito, Valores, 
Fatores Críticos de Sucesso), conforme a estrutura da CONTRATANTE. 

N 

5 
Permitir a visualização da estrutura de indicadores nas visões estratégica, tática e 
operacional. 

N 

6 
Integrar os conceitos de planejamento estratégico, gestão operacional e controles 
internos 

N 

7 
Permitir a construção automática de "Mapas Estratégicos" com base na estrutura de 
dados montada, que medem tanto a eficácia quanto a efetividade das ações realizadas 

C 

8 
Permitir a exportação do "Mapa Estratégico" em arquivo *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.gif e/ou 
*.png. 

N 

9 
Permitir definir um "Modelo" como protegido, permitindo sua edição apenas pelos 
usuários responsáveis ou com permissão de "super usuário". 

N 

10 
Permitir a inserção de campos do tipo "atributo" para a inserção de dados pertinentes à 
modelos, perspectivas, objetivos e indicadores. 

N 

11 Disponibilizar barra de busca para pesquisa de itens na estrutura/árvore de elementos. N 

12 
Exibir hierarquicamente os elementos importantes de perspectivas estratégicas 
(objetivos estratégicos e respectivos indicadores, fórmulas de cálculo e metas). 

N 

13 
Suportar ferramentas de análise para o planejamento estratégico como matriz SWOT, 
Mapa de Riscos, Ishikawa, entre outros. 

N 

14 
Permitir a criação de uma estrutura flexível para a CONTRATANTE dos indicadores, 
suportando os mais diversos modelos e metodologias (perspectivas estratégicas, táticas 
e operacionais). 

N 

15 Permitir a revisão e edição das perspectivas estratégicas pelos responsáveis. N 

16 
Garantir a segurança de acesso aos indicadores e níveis de perspectivas estratégicas por 
equipe funcional. 

N 

17 Permitir associar objetivos estratégicos aos indicadores e vice-versa. N 

18 Permitir a utilização do mesmo indicador em múltiplas perspectivas estratégicas. N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

19 
Permitir a criação de indicadores do nível estratégico aos níveis tático e operacional, 
abrangendo várias opções de frequência de medição (diário, semanal, mensal, 
trimestral, semestral, anual). 

N 

20 
Permitir a criação de um formulário de aprovação de uma meta ou medição antes de sua 
publicação. 

N 

21 
Permitir a criação de mapas estratégicos utilizando os elementos da perspectiva 
estratégica. 

N 

22 Permitir a parametrização dos vínculos existentes entre objetivos estratégicos. N 

23 
Possibilitar a criação de objetivos estratégicos e indicadores que possam ser calculados 
por fórmulas com variáveis de unidades de medida diferentes. 

N 

24 
Possibilitar Implantação de um sistema informatizado de gestão de estratégias e 
desempenhos por meio de indicadores (KPI) 

N 

25 
Permitir configurar os indicadores quanto a Unidade (R$, Horas, Registros etc.), Precisão 
(casas decimais). Permitir configurar o semáforo dos indicadores, quanto a faixas 
(valores) e cores. 

N 

26 
Permitir a utilização de fórmulas no indicador usando operações matemáticas, lógicas, 
condicionais, estatísticas e funções. 

N 

27 
Permitir criar fórmulas no indicador para gerar valores de meta e/ou medição com 
valores de outros indicadores de diferentes perspectivas estratégicas. 

N 

28 
Permitir a identificação dos riscos corporativos relacionados a objetivos estratégicos da 
CONTRATANTE. 

N 

29 
Permitir acesso para comentários e associações aos indicadores, garantindo que 
somente usuários com permissão possam atualizar qualquer valor ou associação nos 
indicadores. 

N 

30 Visualizar o desempenho dos indicadores através de gráficos e diagramas. N 

31 Permitir informar um conjunto de causas e situação atual do indicador em análise. N 

32 
Permitir realizar a análise de causa raiz para o desempenho dos indicadores através da 
ferramenta de Ishikawa. 

N 

33 Permitir vincular um conjunto de ações à análise crítica utilizando o modelo 5W2H. N 

34 
Permitir a livre criação de Planos de Ação e respectivas entregas, assim como seu vínculo 
aos elementos do sistema (objetivos, indicadores e metas). 

N 

35 
Permitir que todas as alterações nos Planos de Ação sejam registradas na trilha de 
auditorias. 

N 

36 
Permitir publicação de desempenho em dashboards configuráveis, permitindo gráficos 
(colunas, barras, linhas), listagens e mapas com de navegabilidade entre os níveis. 

N 

37 
Permitir configurar limites de tolerância através de cores, ícones e valores percentuais 
baseados nos valores das metas. 

N 

38 
Permitir a anexação de arquivos, em qualquer formato, de maneira a complementar as 
informações dos diagramas dos indicadores. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

39 
Permitir a impressão de um "book" da estrutura, exibindo informações resumidas e 
dados sobre todos os elementos do modelo selecionado. 

N 

40 
Permitir a exportação dos diagramas, em formato imagem, em *.pdf e, no mínimo, um 
dos seguintes: *.png, *.jpg, *.jpeg ou *.gif. 

N 

41 
Administrar o ciclo de vida completo de uma ação, desde o cadastro, incluindo avaliação 
inicial, estimativas, controles e encerramento. 

N 

42 Definir um calendário para a ação que reflita as atividades do negócio. N 

43 Permitir que as ações possam ser vinculadas a mais de 1 (um) objetivo estratégico. N 

44 Permitir a alimentação manual dos indicadores e/ou via planilha eletrônica. N 

45 
Permitir receber dados de fontes externas sem a necessidade de customização (CRM, 
ERP, sistemas legados). 

N 

46 
Possuir notificação automática dos responsáveis dos indicadores para entrada manual 
dos resultados do período. 

N 

47 Permitir a visualização de valores históricos e cumulativos. C 

48 
Permitir a interação dos usuários durante a etapa de monitoramento dos indicadores 
através de comentários e mensagens. 

N 

49 Permitir configurar notificações via e-mail aos usuários responsáveis. N 

50 
Permitir a impressão da Ficha Técnica do Indicador, contendo as principais informações 
do indicador e suas associações. 

N 

51 Permitir a consulta de indicadores inativos. N 

52 
Permitir o uso de valores estatísticos como média, amplitude, variância e desvio padrão 
de forma gráfica ou analítica. 

N 

53 
Possuir ferramenta de análise que apresenta a relação de todos os planos de ação e 
ações do módulo, permitindo a visualização de cumprimento de datas e valores 
investidos. 

N 

54 
Possuir ferramenta de análise que permita comparar e analisar vários indicadores 
graficamente. 

N 

55 
Possuir ferramenta de análise que permita analisar o cronograma consolidado das 
Estratégias do Planejamento/Modelo selecionado. 

C 

56 Permitir a exportação do conjunto de informações em planilha *.xlsx. N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 2. GESTÃO DE RISCOS 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 
Permitir a identificação dos riscos, requisitos legais e controles existentes no 
mapeamento de processos (fluxo de processo). 

N 

2 Permitir a identificação dos riscos relacionados aos objetivos da organização. N 

3 
Suportar multicamada na estrutura de riscos (ex. setor, processo, subprocesso) e 
associação de arquivos de fora da aplicação. 

N 

4 
Permitir a avaliação dos riscos utilizando matriz de riscos cujas faixas e rótulos possam 
ser parametrizáveis. 

N 

5 
Possuir relatórios e consultas gráficas para apresentar a avaliação dos riscos e seus 
critérios. 

N 

6 
Permitir a associação dos riscos de um indicador, e apresentar visualmente a avaliação 
do risco potencial, real e residual. 

N 

7 Pontuar os riscos de acordo com a seu impacto e com a probabilidade de ocorrência. N 

8 
Permitir uma abordagem na identificação dos principais riscos da CONTRATANTE 
baseado nos processos mapeados. 

N 

9 
Possuir uma maneira sistemática e estruturada de alinhamento do risco com os 
processos. 

N 

10 
Possuir a habilidade de identificar e avaliar os riscos mais significantes para o alcance 
dos objetivos, processos e oportunidades. 

N 

11 
Possuir a habilidade de criar um relatório de riscos que descreve os riscos chave, como 
eles estão sendo gerenciados e monitorados, o tratamento dos problemas principais, e 
os responsáveis. 

N 

12 Possibilitar a emissão de relatórios de todas as análises de risco realizadas. N 

13 
Possuir relatórios gráficos e com identificações visuais dos objetivos estratégicos e a 
avaliação dos riscos para cada critério de avaliação. 

N 

14 
Suportar o mapeamento de riscos de acordo com um framework flexível para garantir 
uma terminologia e metodologia de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

N 

15 
Permitir que riscos identificados em um processo específico sejam visualizados e 
desdobrados através da estrutura do processo. 

N 

16 Avaliar os riscos quantitativa e qualitativamente. C 

17 
Permitir a gestão dos riscos sob várias categorias de impacto diferentes (processos, 
econômica, imagem, ambiental, produtos ou outras parametrizadas pelo Gestor de 
Riscos). 

N 

18 
Permitir a definição da metodologia de avaliação de pontuação do risco na 
CONTRATANTE. 

N 

19 
Classificar os riscos de acordo com o impacto para a CONTRATANTE e com a 
probabilidade da ocorrência no processo. 

N 

20 
Permitir a avaliação periódica do risco, monitorando a sua evolução analiticamente e 
graficamente. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

21 
Permitir uma abordagem estratégica na identificação dos principais objetivos da 
CONTRATANTE e dos riscos existentes para o alcance desses objetivos. 

N 

22 
Permitir que os nomes e tipos de riscos sejam armazenados em um repositório único, 
garantindo um conjunto de riscos padronizados para a CONTRATANTE. 

N 

23 Permitir a definição de equipes responsáveis pela avaliação. N 

24 
Manter o cadastro e acompanhamento das alterações (revisionamento) dos objetos e 
dos planos de risco. 

N 

25 

Permitir a abertura de eventos (Incidentes, Problemas, Workflows) caso as 
consequências do risco superem o esperado, possibilitando a identificação das causas, 
análise, planos de ação e verificação da eficácia. Estes registros devem ser mantidos 
para histórico e entrada da nova avaliação do risco futuramente. 

N 

26 
Possibilitar a abertura de um workflow específico para tratamento de um risco 
identificado ou verificado. 

N 

27 
Permitir que os riscos possam ser facilmente identificados e associados a um ou mais 
processos, podendo ser analisados e documentados individualmente para cada 
processo. 

N 

28 Permitir a avaliação considerando o Risco inerente e o Risco Residual. N 

29 Permitir o cálculo automático do Risco Residual. N 

30 Permitir a associação de Apensos e documentos controlados ao risco. N 

31 Permitir a análise de risco dos processos mapeados. N 

32 
Permitir a gestão de riscos laborais, identificando e analisando perigos e danos 
significativos. 

N 

33 Permitir a gestão dos riscos relacionados ao planejamento estratégico (Scorecards). N 

34 
Permitir a parametrização de Instruções visando adequação de conformidade 
contendo as seguintes informações: Risco, responsável, equipe, informações, 
tratamento, verificação e checklist. 

N 

35 
Permitir a associação de tratamentos e plano de ação no momento da criação da 
análise de risco. 

N 

36 
Apresentar o histórico das avaliações do risco atualizado conforme última versão do 
método de avaliação. 

N 

37 Permitir a visualização da Matriz de Risco de todos os riscos de um plano de risco. N 

38 
Permitir a associação do risco no momento que está cadastrando um evento, ou seja, 
um incidente, problema ou workflow. 

N 

39 
Permitir registrar uma justificativa, Apenso ou documento para cada resultado da 
avaliação do risco. 

N 

40 
Permitir realizar o cadastro e gerenciamento dos controles de riscos da 
CONTRATANTE. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

41 
Permitir que os controles possam ser associados a mais de um risco, podendo ser 
avaliados individualmente. 

N 

42 
Permitir que os nomes e tipos de controles sejam armazenados em um repositório 
único, garantindo um conjunto de controles padronizados para a CONTRATANTE. 

N 

43 Permitir que os controles sejam compartilhados entre riscos, processos e entidades. N 

44 
Permitir através de uma regra de negócio previamente configurada a criação de uma 
função que exiba alertas de riscos considerados em estado de alerta, de acordo com 
valores estipulados e seus efetivos resultados. 

N 

45 Permitir registrar comentários sobre o controle durante a avaliação de auditoria dele. N 

46 
Permitir a construção de questionários para a avaliação dos controles durante a 
realização das auditorias. 

N 

47 
Permitir configurar livremente o mapa de riscos (escalas e cores) de acordo com as 
necessidades da CONTRATANTE. 

N 

48 Permitir realizar o cadastro e gerenciamento dos fatores de riscos da CONTRATANTE. N 

49 
Permitir que os fatores de riscos possam ser associados a mais de um risco na 
CONTRATANTE. 

N 

50 
Permitir que os nomes e tipos de fatores de riscos sejam armazenados em um 
repositório único, garantindo um conjunto de fatores padronizados para a 
CONTRATANTE. 

N 

51 
Permitir que os fatores de riscos sejam compartilhados entre riscos, processos e 
entidades. 

N 

52 Permitir a criação e monitoramento de múltiplos planos de ação vinculados aos riscos. N 

53 Permitir o monitoramento de prazos de execução esperados e reais das ações. N 

54 
Permitir definir responsabilidades e equipe para o monitoramento e tratamento das 
ações. 

N 

55 
Permitir ao gestor fácil acesso a todos os planos de ação de sua área de 
responsabilidade. 

N 

56 
Permitir a geração de relatórios da avaliação de riscos por auditoria, de controles por 
status, categoria, lista de processos, dentre outros. 

C 

57 
Permitir inserir campos adicionais na estrutura de riscos (ex. processos e 
subprocessos) sem alteração no código. Esses campos devem ser disponibilizados nos 
relatórios. 

N 

58 
Fornecer ferramenta de acompanhamento consolidado dos riscos (Biblioteca), 
permitindo visualizar hierarquicamente os riscos da CONTRATANTE, ordenados por 
média, bem como suas propriedades, fatores e controles associados. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 3. GESTÃO DE OCORRÊNCIAS E FORMULÁRIOS 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 Permitir o cadastro e gerenciamento completo de ocorrências e não-conformidades. N 

2 
Permitir a construção de um workflow flexível e customizado de tratamento para cada 
categoria de não- conformidades. 

N 

3 
Permitir o cadastro de diferentes tipos e categorias de formulários, como: Helpdesk, SAC, 
Ouvidoria, Banco de Ideias, Canal de Denúncias, entre outros. 

N 

4 
Disponibilizar uma estrutura do tipo "árvore" para visualização e gerenciamento das 
diferentes categorias e tipos de ocorrências. 

N 

5 
Possibilitar ao nível de categorias, definir um responsável, numeração, situação, descrição e 
Apensos. 

N 

6 Permitir definir a cada tipo de ocorrência um workflow (fluxo) próprio de tratamento. N 

7 
Permitir ao configurar um novo Tipo de Ocorrência, a definição de um ID, Numeração, 
Situação, Responsável e Equipe. 

N 

8 
Permitir definir autorizações específicas a cada tipo de ocorrência, disponibilizando a 
visualização de ocorrências de determinado tipo apenas aos usuários definidos. 

N 

9 
Disponibilizar campos do tipo "atributo" para informações adicionais referentes a cada tipo 
de ocorrência. 

N 

10 
Disponibilizar um workflow de tratamento de ocorrências, que possua pelo menos as etapas 
de: Cadastro, Aceite, Análise, Aprovação, Execução e Verificação. 

N 

11 
Permitir a definição de um usuário ou grupo de usuários em cada etapa do workflow de 
acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

N 

12 
Permitir a construção de Listas de Entrada para vinculação aos campos dos Tipos de 
Ocorrências. 

N 

13 
Disponibilizar ferramenta de reclassificação de ocorrências, que permita alteração de valor 
nos campos das ocorrências de forma retroativa. 

N 

14 
Disponibilizar ferramenta de transferência de categoria, permitindo alterar a categoria de 
tipos de ocorrências selecionadas. 

N 

15 
Disponibilizar ferramenta de contagem de ocorrências que permita a alimentação 
automática de indicadores. 

N 

16 
Disponibilizar ferramenta administrativa para gestores, que permita a visualização de todos 
os tipos de ocorrências sob sua responsabilidade, possibilitando o monitoramento de 
informações e extração de relatórios relativos a cada tipo de ocorrência. 

N 

17 
Permitir aos usuários responsáveis a conversão de tipos de ocorrências durante o fluxo de 
tratamento. 

N 

18 
Permitir aos usuários devolver ocorrências para as etapas anteriores conforme necessidade, 
inserindo justificativas para a ação. 

N 

19 
Possuir a habilidade de criar tarefas ou atividades relacionadas à conformidade para 
monitorar a responsabilidade e o cumprimento das mesmas. 

N 

20 
Enviar alertas e notificações pelo sistema e/ou e-mail, periodicamente ou em caso de 
mudanças e trocas de etapas do workflow. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

21 
Permitir definir e acompanhar o planeamento e a execução de planos de ação vinculados a 
não- conformidades. 

N 

22 
Permitir inserir um número indefinido de ações dentro dos planos de ações vinculados a 
ocorrências. 

N 

23 
Oferecer ferramentas de análise, como Ishikawa (Diagrama Espinha de Peixe), 5W2H e 
Pareto (ou similares a estas ferramentas) para identificação e análise de causa raiz. 

N 

24 
Permitir a associação de tipos de ocorrências à indicadores, possibilitando a alimentação 
automática de indicadores de desempenho. 

N 

25 
Permitir inserir a evidência objetiva do resultado na etapa de verificação, definindo uma 
ocorrência como efetiva ou não efetiva. 

N 

26 
Possibilitar a abertura automática de uma nova ocorrência em caso de status "não efetivo" 
para a ocorrência. 

N 

27 
Permitir "salvar e fechar" um formulário possibilitando aos usuários finalizarem o 
preenchimento dele posteriormente. 

N 

28 
Permitir aos gestores um fácil acesso a todas as ocorrências e planos de ação relacionados 
com sua área. 

N 

29 
Permitir a construção de formulários com campos dinâmicos para associar a cada 
tipo/categoria de ocorrências. 

N 

30 
Permitir a automação no preenchimento das informações em formulários de ocorrências 
mediante customização. 

N 

31 
Permitir que os usuários possam inserir comentários, mensagens e notificações durante o 
processo de preenchimento dos formulários de ocorrências. 

N 

32 
Suportar na construção dos formulários os seguintes componentes: radio button, lista de 
seleção, input tipo texto, número, data, grid, fieldset, título e imagem. 

N 

33 
Permitir a inclusão de campos "dinâmicos" e "condicionais" nos formulários, que serão 
exibidos de acordo com as opções selecionadas em campos anteriores. 

N 

34 Permitir definir campos no formulário como sendo de preenchimento obrigatório. N 

35 
Permitir a inserção de ações de disposição (corretivas) durante a etapa de cadastro da não-
conformidade. 

N 

36 
Disponibilizar a função "Inspecionar", exibindo as informações preenchidas em todas as 
etapas do tratamento da ocorrência. 

N 

37 Possibilitar encerrar ou ignorar ocorrências de acordo com a necessidade dos usuários. N 

38 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento da carga de trabalho (workload) de 
colaboradores, permitindo visualizar quantas ocorrências os usuários têm sob sua 
responsabilidade em cada etapa do workload. 

N 

39 
Permitir a transferência de ocorrências entre usuários, independente da etapa, visando o 
balanceamento de carga de trabalho entre eles. 

N 

40 
Permitir a construção de análise de pareto de ocorrências, permitindo vincular as análises 
criadas à dashboards e painéis. 

N 

41 
Permitir a construção de análise de diagrama de ocorrências, permitindo vincular as análises 
criadas à dashboards e painéis. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

42 
Oferecer ferramentas de busca e localização de ocorrências através de filtros específicos, 
incluindo serial, título e descrição. 

N 

43 
Possibilitar a definição de permissões de acesso distintas para cada categoria de ocorrências 
(Autorizações). 

N 

44 
Notificar, de forma automática, via e-mail os responsáveis por ações pendentes de execução 
nos fluxos de tratamento das não-conformidades. 

N 

45 
Permitir anexação e visualização de arquivos externos às não-conformidades, como 
documentos de texto, pdf, planilhas, apresentações, vídeos etc. 

N 

46 
Permitir "Favoritar" conjuntos de ocorrências, criando filtros para facilitar a busca por parte 
de gestores e responsáveis. 

N 

47 
Permitir Salvar, Editar, Duplicar e Excluir filtros de favoritos, disponibilizando os mesmos ao 
nível de usuário, unidade, departamento ou setor. 

N 

48 
Disponibilizar relatório gerencial de "Ocorrências Devolvidas" durante as etapas dos fluxos 
de tratamento. 

N 

49 
Disponibilizar relatório gerencial de "Listagem de Ocorrências" permitindo a visualização de 
um conjunto de ocorrências através de filtros específicos. 

N 

50 
Disponibilizar relatório gerencial de "Listagem de Ações" permitindo a visualização de uma 
listagem de ações cadastradas vinculadas à ocorrências de acordo com filtros específicos. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 4. RECURSOS GERAIS 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 
Disponibilizar ferramenta com interface amigável, ubíqua e responsiva, para que os usuários 
possam gerenciar tarefas, atividades e compromissos particulares. 

N 

2 
A solução deve possuir interface visual simples, intuitiva, totalmente WEB e responsiva, 
assim como compatibilidade com dispositivos móveis 

N 

3 
Disponibilizar interface amigável para construção de regras de negócio sem a necessidade 
de envolvimento da equipe técnica. 

N 

4 
Permitir a inserção e visualização de foto e função do colaborador logado na tela inicial do 
sistema. 

N 

5 Permitir ao usuário logado a troca de imagem de perfil e senha de acesso. N 

6 
Possuir controle de acesso por identificação e senha, com cadastro de usuários, grupos e 
transações, onde as permissões para cada uma das transações possam ser dadas 
diretamente ao usuário ou implicitamente através de um grupo do qual ele faça parte. 

N 

7 
Possibilitar aos usuários a utilização da funcionalidade "Lembrar-me" salvando dados de 
login e senha para futuros acessos. 

N 

8 Possibilitar aos usuários a recuperação de senhas em caso de esquecimento. N 

9 
A ferramenta deve prover mecanismos de segregação de usuários através de nível de 
atuação (usuários, gerentes de projeto, consultor do escritório de projetos, suporte, 
administração). 

N 

10 
Possibilitar aos usuários “Favoritar” as ferramentas e aplicações mais utilizadas do sistema 
conferindo agilidade de acesso. 

N 

11 
Disponibilizar uma aplicação do tipo "Agenda" que permita identificar todas as 
pendências/notificações do usuário. 

N 

12 
Disponibilizar uma aplicação do tipo "Calendário" que exiba o mês e o dia com a quantidade 
de pendências destacadas. 

N 

13 
Permitir ao usuário agendar compromissos, incluindo participantes e possibilitando a troca 
de mensagens entre os envolvidos. 

N 

14 
Disponibilizar aos usuários acesso online aos manuais referentes a todos os módulos 
contratados do sistema. 

N 

15 
Disponibilizar aos usuários ferramenta "Favoritos" que permita salvar links, atalhos para 
documentos, páginas web ou componentes de outros módulos, provendo mais rapidez e 
facilidade no acesso às informações. 

N 

16 
Disponibilizar aos usuários ferramenta de gerenciamento dos planos de ação e ações sob 
sua responsabilidade. 

N 

17 
Disponibilizar aos usuários ferramenta de gerenciamento das ocorrências sob sua 
responsabilidade. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 5. FERRAMENTAS DE GESTÃO 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de "Mapa de Riscos", permitindo 
aos usuários habilitados a construção de um mapa de riscos e seus elementos: Riscos, 
impactos e probabilidades. 

N 

2 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de dashboards, permitindo a 
construção de organogramas ou fluxogramas de processos organizacionais e/ou mapas de 
planejamento. 

N 

3 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de painéis (cockpits) compostos 
por quadros exclusivos para análise de desempenho organizacional. 

N 

4 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de apresentações executivos, 
possibilitando a construção de apresentações de slides corporativas, com elementos 
provenientes do próprio sistema, possuindo atualização dinâmica de dados. 

N 

5 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista que permita a construção de análises gráficas de 
monitoramento em tempo real de informações da base de dados, via construção de 
comandos SQL. 

N 

6 Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de análises de "5 porquês". N 

7 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de análises do tipo "Queijo Suíço" 
(The Swiss Cheese Model). 

N 

8 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de análises de "Diagrama de 
Ishikawa". 

N 

9 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de fluxogramas e/ou processos 
utilizando a notação BPMN. 

C 

10 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de planejamento de projetos, 
utilizando o modelo "Canvas". 

N 

11 Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de análises SWOT. N 

12 Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de análises do tipo "Bow Tie". N 

13 
Disponibilizar ferramenta de gestão à vista de construção de tabelas dinâmicas "Pivot 
Table". 

N 

14 
Disponibilizar ferramenta de gestão para a construção de relatórios com dados provenientes 
da própria base de dados do sistema. Os relatórios precisarão ser criados na ferramenta 
iReport e exportados como arquivo JRXML para dentro do sistema. 

C 

15 
Disponibilizar ferramenta para inserção de assinatura digital em arquivos *.pdf, através de 
certificados do tipo A1. 

N 

16 
Disponibilizar ferramenta nativa de teleconferências, permitindo a criação de salas com data 
e horário definidos e a inserção de participantes e moderadores, visando potencializar os 
encontros virtuais e a troca de informações entre os colaboradores. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 6. FERRAMENTAS DE SISTEMA 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de colaboradores, incluindo inserção de dados 
pessoais dos colaboradores. 

N 

2 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de permissões de acesso de colaboradores, 
podendo definir níveis de acesso e tipos de autorizações. 

N 

3 Disponibilizar ferramenta de gerenciamento cargos/funções de colaboradores. N 

4 Disponibilizar ferramenta de construção de hierarquia de colaboradores. N 

5 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento da estrutura organizacional (Unidades, 
Departamentos e Setores). 

N 

6 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de normas, que devem ser organizadas junto a 
seus requisitos. 

N 

7 
Disponibilizar ferramenta de Fontes de Bancos de Dados, para permitir o gerenciamento de 
fontes de dados para uso dentro de rotinas de automação e scripts. 

N 

8 
Disponibilizar ferramenta de Fontes de Impressão, que permita o gerenciamento de fontes 
de impressão com suporte ao protocolo IPP/1.1. 

N 

9 
Disponibilizar ferramenta nativa de importação/atualização de colaboradores através de 
planilhas MS Excel, em *.xlsx. 

N 

10 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de "Labels" do sistema, permitindo renomear 
rótulos utilizados nos módulos do sistema. 

N 

11 Disponibilizar ferramenta de parametrizações dos módulos do sistema. N 

12 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de arquivos, permitindo gerenciar todos os 
arquivos salvos e vinculados no sistema. 

N 

13 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento de "Atributos" permitindo gerenciar todos os 
atributos (campo) customizados cadastrados dentro do sistema para quaisquer módulos. 

N 

14 
Disponibilizar ferramentas nativas de conexão a bancos de dados, permitindo a construção 
de consultas e rotinas SQL, para alimentação automática de dados (ex. Indicadores). 

N 

15 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento, construção e manutenção de scripts do 
sistema, permitindo inclusive o agendamento periódico da execução de scripts. 

N 

16 Disponibilizar ferramenta de consulta ao banco de dados (Execução de Querys). N 

17 
Disponibilizar ferramenta de gerenciamento, manutenção e visualização de sessões de 
usuários e estatísticas, permitindo a verificação de sessões iniciadas, logins efetuados, itens 
bloqueados (travas, itens em utilização) e acesso aos logs do sistema. 

N 

18 
Disponibilizar aplicação de "Filas" (Batch Manager), permitindo o gerenciamento de todas as 
filas de processamentos realizados no sistema. 

N 

19 Disponibilizar ferramenta nativa para o gerenciamento de serviços Web Services. N 

20 
Disponibilizar ferramenta para gerenciamento de conexões e integração com serviços do 
Active Directory, LDAP e Azure AD. 

N 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
APENSO I DO EDITAL PE.EPE.021/2021 

ANÁLISE: 7. REQUISITOS TÉCNICOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM NUVEM 

ITEM FUNCIONALIDADE 
NATIVO (N) OU CUSTOMIZADO (C)  

ANÁLISE EPE 

1 

A SOLUÇÃO deverá estar armazenada e funcionar integralmente em ambiente web, na 
modalidade Software as a Service (SaaS), em nuvem provida pela CONTRATADA, sem a 
necessidade de instalação de plugins ou softwares auxiliares e permitir o acesso, a qualquer 
momento e de qualquer local, via internet, por meio de conexão criptografada (HTTPS) e 
protegida por usuário e senhas pessoais. 

N 

2 
A SOLUÇÃO deverá possibilitar o acesso e aprovação, via interface visual simples, intuitiva e 
responsiva, a partir de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, baseados em iOS, 
Android, por meio de aplicativos nativos destas plataformas. 

N 

3 
A SOLUÇÃO deverá permitir a hospedagem dos dados em nuvem de forma segura, com 
garantias de disponibilidade, continuidade, confidencialidade e autenticidade dos dados e 
serviços da CONTRATANTE. 

N 

4 
A SOLUÇÃO deverá suportar grande volume de usuários simultâneos e grandes cargas de 
processamento, mantendo um tempo de resposta aceitável para os usuários. 

N 

5 
A SOLUÇÃO deverá utilizar infraestrutura tecnológica armazenada na nuvem, devendo ser 
entregue pronta para ser usada, fora do ambiente de Tecnologia de Informação da 
CONTRATANTE. 

N 

6 
A SOLUÇÃO deverá garantir a segurança das informações em nuvem e se compromete a não 
divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer dados e informações. 

N 

7 

A CONTRATADA deverá manter disponíveis os serviços contratados durante 24 horas por dia 
nos 7 dias da semana, exceto: (i) durante interrupções planejadas (que serão notificadas 
pela CONTRATADA com pelo menos 24 horas de antecedência por e-mail, e que serão 
programadas, na medida do possível, durante as horas do fim de semana de 06:00PM (hora 
de Brasília) da sexta-feira, até às 03:00AM (hora de Brasília) da segunda-feira, ou (ii) 
qualquer indisponibilidade causada por caso fortuito ou força maior. 

N 

8 
Todos os serviços, infraestrutura, atualização de versão, backup, link, aplicações, 
equipamentos de segurança de perímetro assim como hardware e software serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

N 

9 
A CONTRATADA deverá disponibilizar espaço de armazenamento de dados que garanta a 
boa performance do sistema e que seja compatível com a necessidade e demanda de 
utilização da CONTRATANTE. 

N 

10 

A CONTRATADA deverá garantir que a ferramenta seja compatível com os navegadores 
Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer ou Edge, assim como 
compatíveis com Android e IOS; O software deverá ser acessado via navegador (Browser) 
sem a necessidade de instalação de plugins 

N 

11 
A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação descrevendo a arquitetura da 
SOLUÇÃO (diagrama de representação arquitetural; decomposição em subsistemas, pacotes 
ou camadas; configuração de hardware/software onde SOLUÇÃO será acessada). 

N 

12 Fornecer interface administrativa para controle da parametrização da SOLUÇÃO. N 

13 
Registrar em (log) todas as mudanças na parametrização da SOLUÇÃO para conferência e/ou 
auditoria pelo administrador da SOLUÇÃO. 

N 

14 
Garantir ao CONTRATANTE, durante a vigência do CONTRATO, acesso às novas versões 
homologadas do software. 

N 

15 
Assegurar ao CONTRATANTE, em caso de descontinuidade de qualquer produto da 
SOLUÇÃO, e durante a vigência contratual, o direito ao uso de qualquer produto que o 
substitua integralmente. 

N 

16 
A CONTRATADA deve permitir, em casos de cancelamento ou descontinuidade contratual, a 
portabilidade de dados da CONTRATANTE, em prazo adequado e sem custo adicional, 
inclusive destruindo de forma definitiva esses dados ao final da migração; 

N 



  

16 
 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO 
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17 
Disponibilizar documentação descrevendo os serviços de integração quer sejam por 
importação XLS, consumo de web services ou APIs. 

N 

18 
Disponibilizar documentação descrevendo os procedimentos de administração da SOLUÇÃO 
(manual do módulo de administração). 

N 

19 
Deve possuir controle de acesso por identificação e senha, com cadastro de usuários, grupos 
e transações, onde as permissões para cada uma das transações possam ser dadas 
diretamente ao usuário. 

N 

20 

Registrar os acessos efetuados por todos os usuários em um arquivo de log, para fins de 
auditoria e elaboração de relatórios gerenciais. Esses dados serão acessíveis apenas por um 
grupo determinado de usuários autorizados, contendo no mínimo os seguintes dados: 
usuário, data, hora, transação realizada. 

N 
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