
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

METODOLOGIA DE TESTE CONFORMIDADE DE SOFTWARE

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Canela, licitou através do pregão 068/2017, licenciamento

de software de gestão, para sua utilização. Em edital especificou os requisitos necessários para as

empresas concorrentes. Como critério de aceitabilidade do produto, realiza teste de conformidade,

posterior a etapa competitiva do certame licitatório.

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

Este documento tem como objetivo demonstrar a metologia a ser adotada para a

realização do referido.

1. INTRODUÇÃO

Busca fornecer uma visão geral dos testes a serem realizados para o caso de uso

em questão. São identificadas condições de teste a partir da especificação de caso de uso.

2. ITENS DOS TESTES

Serão foco do presente, os itens descritos no ANEXO II do edital, que evitando

tautologia não serão repetidos neste documento.

3. CENÁRIO OPERACIONAL

Inicialmente a dinâmica a ser utilizada, é de um teste do tipo funcional, caixa-preta,

onde  as  implementações  buscarão  ser  testadas  com  relação  aos  requisitos  mencionados

explicitamente na sua especificação (item 2).

Entretanto, se o quadro técnico entender necessário e devidamente motivado e

justificado, estará sujeita à verificação e auditoria a arquitetura completa da solução, incluindo
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infra-estrutura,  códigos  fontes  de  aplicação  e  outros  aspectos  técnicos  que  comprovem  a

integridade da solução como um sistema completo, e em pleno uso por parte da licitante. 

O  planejamento  do  referido  teste  cabe  a  esta  municipalidade,  sendo  que  em

conjunto com todas as áreas envolvidos, serão definidos um “template”, sendo possível ordenar as

atividades de forma lógica  e  cronológica  a  serem testadas para  se  obter/ou  não o resultado

esperado, sendo possível verificar se o sistema é totalmente operacional.

Como retromencionado, trata-se a princípio de um teste caixa-preta, onde deverão

se obter os resultados pretendidos, utilizando-se as interfaces do software, verificando se o input é

adequado, se o output está correto,  se o mesmo é integro. Ressalve-se sempre utilizando as

interfaces do sistema, e não scripts de processamento ou processamento paralelo ou em lote.

A  responsabilidade  pela  instalação,  configuração  e  parametrização  destes

componentes é exclusiva da licitante arrematante,  os testes serão realizados pela  licitante na

cidade de Canela,  na  sala  de  reuniões da Comissão  de Licitações,  cabendo à Comissão de

Pregão, DMTI (Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação) e pessoas escolhidas

do quadro técnico o acompanhamento desta atividade para garantir  que a demonstração seja

efetuada de forma legítima e comprove a capacidade do aplicativo de produzir as funcionalidades

relacionadas nos testes de conformidade. 

Os testes serão realizados em equipamentos da licitante, que deverá disponibilizar

toda a estrutura necessária de apresentação: computadores,  projetor,  impressora,  entre outros

necessários para o teste.

A licitante arrematante será convocada para apresentar a solução, a fim de realizar

o teste de conformidade, onde serão avaliadas as funcionalidades e serviços da solução, para

verificação da existência de todos os requisitos ofertados. 

A solução tecnológica deve instrumentalizar a gestão da Prefeitura Municipal de

Canela, permitindo que os processos tenham seus atos registrados e/ou realizados no ambiente

tecnológico  fornecido  pela  LICITANTE.  Para  evidenciar  a  aptidão  da  solução  tecnológica,  as

apresentações devem demonstrar  os fluxos de informações e as interações entre  os agentes

envolvidos na estrutura do plano, relativos aos processos operacionais desta municipalidade.

Para  a  demonstração,  o  licitante  deve  carregar  as  bases  de  dados  de  suas

soluções tecnológicas com informações suficientes para demonstração dos requisitos nominados

no item 2, para tanto inserindo previamente os dados fictícios necessários, dimensionados para

atendimento desta prova, em base única.

Poderão ser exigidos a inclusão de cadastros específicos como forma de avaliar

as respostas dos sistemas. Durante o exame serão simulados os ciclos completos de processos

de gestão do plano municipal, alternando interações entre perfis de sistema, sendo os mesmos

acompanhados e orientados por técnicos das áreas a fins relacionadas ao ciclo, sendo executadas
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funcionalidades específicas as mesmas.

Ainda  poderão  ser  exigidos  e  praticados  em  caráter  informativo,  testes  de

recuperação, segurança, estresse e de desempenho.

Findo  o  teste  a  comissão  passará  a  análise  e  confirmação  dos  resultados

relatados  durante  a  fase  de  execução.  Havendo  casos  de  “não-conformidade”,  deverão  os

mesmos ser confirmados e detalhados. Já os casos de conformidade, serão apenas confirmados.

Servirá como parâmetro para análise a norma técnica IEEE 829-1988, onde estão

descritas um conjunto de documentos para as atividades de teste de um software.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO TESTE DE CONFORMIDADE

A empresa_____________________________________, tem pleno conhecimento

da exigência do Teste de Conformidade, conforme Anexo I do edita, e sua metodologia anexa a

esta declaração.

Para fins de conformidade com as exigências do edital, declaramos também que

nosso sistema atende os itens 19.6 e que os, Servidor de Aplicativos e Servidor da Base de Dados

rodarão sob plataforma Linux Kernel 2.6.32 ou superior em plataforma 64 bits, no próprio teste de

conformidade e em sua implantação, conforme item 2 do Anexo I.

Canela, 25 de junho de 2018.


