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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

 
 
 

Adi�vo - SIC
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2020 que entre si celebram o Estado de
Goiás, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, e a
empresa TITCS INFORMÁTICA LTDA, referente a prestação de serviço de manutenção e de
desenvolvimento de sistema de informação e de infraestrutura de tecnologia da informação e
da comunicação: 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, representando neste ato pela Procuradora-Chefe da
Procuradoria Setorial, Dra. KELLY DE OLIVEIRA SOUZA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/GO sob o nº 15.161 e
CPF sob o nº 796.133.576-53, com base na delegação de competência conferida pelo art. 47 da Lei Complementar
Estadual nº 58, de 04 de julho de 2006, e suas alterações, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, situada na Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 5° Andar, Setor Central, nesta Capital,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.731.791/0001-16, representada pelo seu �tular, Dr. JOSÉ ANTÔNIO VITTI, brasileiro,
casado, advogado, portador da Carteira de Iden�dade nº 3432916-SSP/GO e CPF sob o nº 656.310.991-87, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa TITCS INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.011.091/0001-87, com sede na SIG Quadra 1, 385 Sala 320, Zona Industrial, Brasília/DF, neste ato
representada pelo Sr. LEONARDO ARUTIM ADAMO, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira de
Iden�dade nº 03432156342-DETRAN/DF e CPF sob o nº 021.859.401-12, doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2020, conforme autos
do processo principal nº 2020.1760.400.2037, pelas cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Cons�tui objeto do presente Termo Adi�vo ao Contrato nº 017/2020, a modificação de suas especificações para melhor
adequação técnica aos seus obje�vos, com fulcro no art. 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA SEGUNDA –  DAS ALTERAÇÕES

Inciso I - Cláusula Segunda - Da Especificação Técnica do Objeto e/ou da Descrição do Serviço

2.1. a) Item 1 do objeto: Análise, desenvolvimento, manutenção corre�va/adapta�va/evolu�va, integração,
documentação e testes de sistemas de informação envolvendo, tanto os sistemas legados (web), quanto novos sistemas
(web ou móveis) – (Anexo I do TR), fica alterado o Anexo I - Catálogo de Serviços de Desenvolvimento do Termo de
Referência.

 

2.5. b) Seguindo o padrão definido pela STI/SEDI, com a inclusão de 01 (um) designer de UX pleno e 01 (um) designer de
UX júnior, segue abaixo os fatores de complexidade relacionados ao “Perfil – Desenvolvimento”:

PERFIL –
DESENVOLVIMENTO FATOR DE COMPLEXIDADE POR PERFIL

Analista de Sistema Pleno 2,1
Analista de Sistema Sênior 3

Analista de Teste Pleno 2,1
Desenvolvedor Júnior 1
Desenvolvedor Pleno 1,6
Desenvolvedor Sênior 2,2

Gerente de Projetos de TIC Sênior 5,6
Designer de UX Sênior 1,4
Designer de UX Pleno 1,2
Designer de UX Júnior 1
Arquiteto SOA Sênior 4

Analista de Processos Pleno 2,1
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Arquiteto de So�ware Sênior 4

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do contrato, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo estabelecido
no Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 

As demais cláusulas do Contrato inaugural permanecem inalteradas.

 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Primeiro Termo Adi�vo, para todos os fins de direito, depois de
lido e conferido, na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

 

CONTRATANTE:

 
José Antônio Vi�

Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
 
 

Kelly de Oliveira Souza
Procuradora do Estado – Chefe da Procuradoria Setorial

 

CONTRATADA:

 
Leonardo Aru�m Adamo

Representante Legal
 

1_________________________________

Nome: Ta�ana Marcelli Faria 

CPF: 821.710.681-91    

 

2_________________________________

Nome: Pollyana Moraes Rodrigues Barbosa

CPF: 945.359.811-91

 

ANEXO I 
CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

 
Análise e Projeto

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades

Desempenhadas

1 Concepção da
Solução de TI

a Baixa

Por Solução de TI

22

Documento de
Visão da Solução

de TI, Atas de
Reuniões.

Analista de
Sistemas

Pleno

Reuniões com os
usuários, esboço

das possíveis
soluções,

elaboração de
documentos de
visão da solução

de TI.

b Média 29
Analista de

Sistemas
Pleno

c Alta 36
Analista de

Sistemas
Sênior

2 Planejamento do - Única Por Solução de TI 28 Planejamento do Gerente de Definição do
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Projeto da
Solução de TI

projeto,
composto de

a�vidades com
es�ma�vas e

marcos, Estrutura
Analí�ca do

Projeto (EAP).

Projetos de
TIC Sênior

planejamento de
projeto, incluindo
a elaboração da

EAP, definição dos
principais marcos

do projeto,
detalhamento das

a�vidades do
projeto em

termos de tarefas,
es�ma�va de

prazos e definição
de responsáveis,

construção do
cronograma.

3

Levantamento,
Análise e

Detalhamento de
Requisitos /

Especificação

- Única Por Funcionalidade /
Estória de Usuário 14

Documento de
Requisitos
Detalhado.

Analista de
Sistemas

Pleno

Reuniões com os
usuários,

definição dos
atores,

detalhamento de
fluxos (principal,

alterna�vos,
exceções),

detalhamento de
regras de negócio.

4
Revisão/Evolução

de Requisitos
Existentes

- Única Por Funcionalidade /
Estória de Usuário 8

Documento de
Requisitos
revisado e
atualizado.

Analista de
Sistemas

Pleno

Reuniões com os
usuários,

estudo/análise
dos Documentos

de Requisitos
Existentes,

validações e/ou
alterações nas

regras de negócio
levantadas,

atualização das
documentações

relacionadas.

5
Definição de

Arquitetura da
Solução

a Baixa

Por Solução de TI

22 Documento de
Arquitetura da

Solução:
descrição das

definições
técnicas da

solução,
requisitos não
funcionais e

diagramas de
Contexto,

Container e
Componentes (C4

Model).

Arquiteto de
So�ware

Sênior

Análise e
construção da
arquitetura da

solução. Como os
componentes
principais da

solução estarão
organizados, pode

incluir
componentes de

so�ware,
servidores,

serviços,
interfaces,

protocolos bem
como o fluxo de

a�vidades e
interação entre os

componentes.

b Média 29
Arquiteto de

So�ware
Sênior

c Alta 36
Arquiteto de

So�ware
Sênior

6

Modelagem
En�dade

Relacionamento
da Solução de TI

- Única Por En�dade 2

Modelo En�dade
Relacionamento
(MER), Diagrama

de Classes.

Analista de
Sistemas

Pleno

Análise e
modelagem das

en�dades do
sistema e seus

relacionamentos.
7 Documentação

Customizada de
Solução

- Única Por Documentação 8 Documentação
específica /

customizada da
Solução de TI.

Analista de
Sistemas

Pleno

Elaboração de
documentações

específicas /
customizadas de
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soluções de TI que
exijam um

detalhamento
diferenciado, não

atendido pelos
documentos

padrões previstos.

8

Taxonomia /
Classificação /

Categorização de
Documentos

Corpora�vos em
Soluções que

gerenciam
conteúdos 

digitais

- Única Por Categoria de
Documento 22

Projeto de
Taxonomia /

Classificação /
Categorização dos

Documentos
elaborados.

Analista de
Sistemas

Sênior

Reuniões com os
usuários, listagem

e análise dos
diferentes �pos de

documentos
manipulados pela

aplicação,
definição de
metadados,

elaboração de
planilhas /

documentos de
taxonomia,

refinamento.

9 Modelagem de
Processos - Única A cada conjunto de 20

(vinte) a�vidades 22

Processo
mapeado na

notação BPMN
em ferramenta

des�nada a este
fim.

Analista de
Processos

Pleno

Reuniões com as
áreas de negócio,

análise e
modelagem dos

processos.

10 Estudo/Análise de
Sistema Legado

a Baixa

Por hora de análise

1 Documentações
da Solução de TI
resultantes do

estudo realizado
(requisitos,

funcionalidades
existentes, regras
de negócio, fluxos

do sistema,
validações) com
documentação

sobre o resultado
da análise.

Analista de
Sistemas

Pleno,
Desenvolvedor

Pleno

Reuniões com
usuários, reuniões

com outros
analistas,

detalhamento de
regras de negócio,
print de telas (do

sistema e de
sistemas

envolvidos),
elaboração de
documentação
resultante da

análise.

b Média 1

Analista de
Sistemas

Pleno,
Desenvolvedor

Sênior

c Alta 1

Analista de
Sistemas
Sênior,

Arquiteto de
So�ware

Sênior

11
Gerenciamento de

Projeto de
Solução de TI

- Única Por hora de
gerenciamento 1

Relatórios de
acompanhamento
do  projeto, bem

como as
alterações que se 

fizerem
necessárias no
planejamento

inicial.

Gerente de
Projetos de
TIC Sênior

Acompanhamento
da execução do

projeto a par�r do
que foi planejado,
comunicação das

informações
importantes  a

todos os
envolvidos,

iden�ficação e
tratamento das
necessidades de

mudança e
replanejamento

do projeto
quando

necessário.
Codificação

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades

Desempenhadas
12 Implementação

de nova
a Baixa Por Funcionalidade

com até 04 (quatro)
22 Funcionalidade

(Interface de
Desenvolvedor

Júnior
Desenvolvimento
completo de nova
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Funcionalidade do
�po Interface de
Usuário (backend

e frontend)

operações,
envolvendo até 10

(dez) atributos cada
uma. [+25% a cada

nova operação].

Usuário)
implementada,

commits,
capturas de tela.

Funcionalidade /
Interface de

Usuário, contendo
as ações previstas

para o
atendimento dos

requisitos de
negócio (por

exemplo, ações
básicas de

inclusão, exclusão,
pesquisa e edição

de dados /
informações -

CRUD). Este item
contempla o

desenvolvimento
de componentes

de backend
(camadas de
persistência,

negócio e
controle), suas

validações básicas
de dados (formato

e
obrigatoriedade),

bem como o
desenvolvimento

do frontend -
interfaces e seus

comportamentos.

b Baixa

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo de 11

(onze) a 20 (quinze)
atributos cada uma.
[+25% a cada nova

operação].

35 Desenvolvedor
Júnior

c Baixa

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo acima de
20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a

cada nova operação].

46 Desenvolvedor
Júnior

d Média

Por Funcionalidade
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo até 10

(dez) atributos cada
uma. [+25% a cada

nova operação].

28 Desenvolvedor
Pleno

e Média

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo de 11

(onze) a 20 (quinze)
atributos cada uma.
[+25% a cada nova

operação].

44 Desenvolvedor
Pleno

f Média

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo acima de
20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a

cada nova operação].

58 Desenvolvedor
Pleno

g Alta

Por Funcionalidade
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo até 10

(dez) atributos cada
uma. [+25% a cada

nova operação].

33 Desenvolvedor
Sênior

h Alta

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo de 11

(onze) a 20 (quinze)
atributos cada uma.
[+25% a cada nova

operação].

52 Desenvolvedor
Sênior

i Alta

Por Funcionalidade,
com até 04 (quatro)

operações,
envolvendo acima de
20 (vinte) atributos
cada uma. [+25% a

cada nova operação].

69 Desenvolvedor
Sênior

13 Implementação a Baixa Por operação 6 Funcionalidade Desenvolvedor Desenvolvimento
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de nova
Funcionalidade do

�po Serviço
(backend e
endpoint)

envolvendo até 10
(dez) atributos.

(Serviço)
implementada,

commits,
capturas de tela.

Júnior completo de nova
Funcionalidade /
Serviço contendo
as ações previstas

para o
atendimento dos

requisitos de
negócio

envolvendo
integração de
sistemas. Este

item contempla o
desenvolvimento
de componentes

de backend
(camadas de
persistência,

negócio e
controle), suas

validações básicas
de dados (formato

e
obrigatoriedade),

bem como o
desenvolvimento

dos endpoints
visando publicar /
expor os serviços
para seu consumo

por meio de
outras aplicações.

b Baixa

Por operação
envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos.

9 Desenvolvedor
Júnior

c Baixa
Por operação

envolvendo acima de
20 (vinte) atributos.

12 Desenvolvedor
Júnior

d Média
Por operação

envolvendo até 10
(dez) atributos.

8 Desenvolvedor
Pleno

e Média

Por operação
envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos.

12 Desenvolvedor
Pleno

f Média
Por operação

envolvendo acima de
20 (vinte) atributos.

16 Desenvolvedor
Pleno

g Alta
Por operação

envolvendo até 10
(dez) atributos.

10 Desenvolvedor
Sênior

h Alta

Por operação
envolvendo de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos.

14 Desenvolvedor
Sênior

i Alta
Por operação

envolvendo acima de
20 (vinte) atributos.

19 Desenvolvedor
Sênior

14 Implementação
de nova

Funcionalidade do
�po Relatório

(backend e
template)

a Baixa

Por relatório com até
10 (dez) atributos, em
até 03 (três) formatos
(PDF, CSV, TXT, HTML,

JSON ou outro similar).

16

Funcionalidade
(Relatório)

implementada,
commits,

capturas de tela,
incluindo

relatório gerado
após sua

execução, se for
parte da

demanda.

Desenvolvedor
Júnior

Desenvolvimento
completo de nova
Funcionalidade /

Relatório
contendo as ações

previstas para o
atendimento dos

requisitos de
negócio

envolvendo
pesquisas, filtros,
impressão e/ou
exportação de

dados. Este item
contempla o

desenvolvimento
de componentes

de backend
(camadas de

acesso a dados),
templates visuais

dos Relatórios,
bem como o

desenvolvimento
do frontend -

interfaces e seus
comportamentos
-, caso necessário.

Pode incluir a
execução do

relatório, caso
seja parte da

demanda.

b Baixa

Por relatório, de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos, em até 03
(três) formatos (PDF,
CSV, TXT, HTML, JSON

ou outro similar).

22 Desenvolvedor
Júnior

c Baixa

Por relatório, acima de
20 (vinte) atributos,

em até 03 (três)
formatos (PDF, CSV,
TXT, HTML, JSON ou

outro similar).

35 Desenvolvedor
Júnior

d Média

Por relatório com até
10 (dez) atributos, em
até 03 (três) formatos
(PDF, CSV, TXT, HTML,

JSON ou outro similar).

20 Desenvolvedor
Pleno

e Média

Por relatório, de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos, em até 03
(três) formatos (PDF,
CSV, TXT, HTML, JSON

ou outro similar).

28 Desenvolvedor
Pleno

f Média

Por relatório, acima de
20 (vinte) atributos,

em até 03 (três)
formatos (PDF, CSV,
TXT, HTML, JSON ou

outro similar).

44 Desenvolvedor
Pleno

g Alta Por relatório com até 24 Desenvolvedor
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10 (dez) atributos, em
até 03 (três) formatos
(PDF, CSV, TXT, HTML,

JSON ou outro similar).

Sênior

h Alta

Por relatório, de 11
(onze) a 20 (vinte)

atributos, em até 03
(três) formatos (PDF,
CSV, TXT, HTML, JSON

ou outro similar).

34 Desenvolvedor
Sênior

i Alta

Por relatório, acima de
20 (vinte) atributos,

em até 03 (três)
formatos (PDF, CSV,
TXT, HTML, JSON ou

outro similar).

53 Desenvolvedor
Sênior

15

Implementação
de nova

Funcionalidade do
�po Batch

(backend e jobs)

a Baixa

Por job, envolvendo
até 04 (quatro)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

10

Funcionalidade
(Batch)

implementada,
commits,

capturas de tela,
incluindo

resultado de sua
execução, se for

parte da
demanda.

Desenvolvedor
Júnior

Desenvolvimento
completo de nova

Funcionalidade
(Batch) contendo
as ações previstas

para o
atendimento dos

requisitos de
negócio

envolvendo
processamentos

em lote de dados.
Este item

contempla o
desenvolvimento
de componentes

de backend
(camadas  de

acesso a dados,
validações,

conversões e
processamentos),

bem como o
desenvolvimento

dos jobs. Pode
incluir a execução
do job, caso seja

parte da
demanda.

b Baixa

Por job, envolvendo de
05 (cinco) a 08 (oito)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

16 Desenvolvedor
Júnior

c Baixa

Por job, envolvendo
acima de 08 (oito)
en�dades/tabelas

e/ou steps.

23 Desenvolvedor
Júnior

d Média

Por job, envolvendo
até 04 (quatro)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

12 Desenvolvedor
Pleno

e Média

Por job, envolvendo de
05 (cinco) a 08 (oito)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

20 Desenvolvedor
Pleno

f Média

Por job, envolvendo
acima de 08 (oito)
en�dades/tabelas

e/ou steps.

36 Desenvolvedor
Pleno

g Alta

Por job, envolvendo
até 04 (quatro)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

14 Desenvolvedor
Sênior

h Alta

Por job, envolvendo de
05 (cinco) a 08 (oito)

en�dades/tabelas
e/ou steps.

24 Desenvolvedor
Sênior

i Alta

Por job, envolvendo
acima de 08 (oito)
en�dades/tabelas

e/ou steps.

44 Desenvolvedor
Sênior

16 Implementação
de nova

Funcionalidade do
�po Dashboard

(backend e
frontend)

- Única Por gráfico, a cada
fonte de dados.

6 Funcionalidade
(Dashboard) com

gráfico(s)
implementado(s),

commits,
capturas de tela.

Desenvolvedor
Pleno

Desenvolvimento
completo de
gráfico em

Funcionalidade
(Dashboard)

contendo as ações
previstas para o

atendimento dos
requisitos de

negócio
envolvendo

consolidações e
exibições gráficas
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de dados. Este
item contempla o
desenvolvimento
de componentes

de backend
(camadas de

acesso a dados),
bem como o

desenvolvimento
do frontend - telas

e gráficos.

17

Implementação
de novo Recurso

do �po
Componente
(backend ou

frontend)

a Média

Por Componente:
Classes de suporte,

classes de
infraestrutura, clientes

de serviços.

8
Recurso

(Componente)
implementado,

commits,
capturas de tela.

Desenvolvedor
Sênior Desenvolvimento

completo de novo
Recurso

(Componente) a
ser u�lizado em

uma ou mais
aplicações.b Alta

Por Componente:
Componentes
reu�lizáveis

(componentes
corpora�vos,

componentes de tela).

14
Arquiteto de

So�ware
Sênior

18

Implementação
de novo Recurso
do �po Regra de

Negócio (backend)

a Baixa

Por Regra de Negócio.

2
Recurso

implementado,
commits,

capturas de tela.

Desenvolvedor
Júnior

Desenvolvimento
completo de novo
Recurso (Regra de

Negócio) a ser
u�lizado em uma

ou mais
aplicações.

b Média 4 Desenvolvedor
Pleno

c Alta 6 Desenvolvedor
Sênior

19

Implementação
de Página Web

(HTML, css e
javascript) -

apenas frontend

a Única
Por página web

baseada em template
pré-existente.

4
Página web

implementada,
commits,

capturas de tela.

Designer de
Ux

Júnior,,
Desenvolvedor

Júnior

Desenvolvimento
completo de nova

página web
(HTML, css e

javascript)
composta apenas

da camada de
frontend.

b Única
Por página web com
diagramação visual

customizada.
8

Designer de
Ux

Júnior,,
Desenvolvedor

Júnior

20

Automa�zação de
novos Processos
modelados na
disciplina BPM

com ferramenta
BPMS

a Única Por processo com até
05 (cinco) a�vidades. 58

Processo
automa�zado,

commits,
capturas de tela.

Arquiteto SOA
Sênior

Desenvolvimento
completo de

automa�zação de
processos,

contemplando os
�pos de

a�vidades
previstos na
notação de

modelagem de
processos da

disciplina BPM
(BPMS).

b Única
Por processo de 06

(seis) a 10 (dez)
a�vidades.

72 Arquiteto SOA
Sênior

c Única

Por processo de 11
(onze) a 15 (quinze)

a�vidades.
110 Arquiteto SOA

Sênior

d Única Por processo acima de
15 (quinze) a�vidades. 120 Arquiteto SOA

Sênior

21 Manutenções em
Sistemas

Existentes
(corre�vas,
evolu�vas,

adapta�vas ou
perfec�vas)

a Única

Por evento de
inclusão, alteração ou
exclusão de atributo

em formulário,
relatório ou serviço
existentes, com os
devidos ajustes nas

camadas de frontend e
backend.

4
Manutenção

implementada,
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

b Única Por evento de
inclusão, alteração ou

exclusão de labels,
tool�ps ou outros

1 Manutenção
implementada,

commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.
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elementos está�cos
em telas ou relatórios

existentes.

c Única

Por evento de
inclusão, alteração ou
exclusão de validações

de dados.

1
Manutenção

implementada:
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

d Única

Por evento de
alteração ou exclusão
de regra de negócio,

por regra.

2
Manutenção

implementada:
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

e Única

Por evento de
correção de erros

(bugs) em
componentes de

backend ou frontend.

2
Manutenção

implementada:
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

f Única

Por evento de
alteração de contratos
de APIs/componentes

ou adequação de
SPIs/clientes.

1
Manutenção

implementada:
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

g Única

Por evento de exclusão
de funcionalidade
existente, com os
devidos ajustes de

impacto no sistema.

4
Manutenção

implementada:
commits.

Desenvolvedor
Júnior

Implementação da
manutenção em

sistema existente.

h Baixa

Por hora de análise
exploratória de
problemas em

sistemas existentes.

1

Relatório com o
diagnós�co

ob�do como
resultado da

análise.

Desenvolvedor
Júnior

Iden�ficação de
erros em

aplicações
(troubleshoo�ng):

análise, testes e
debug para

iden�ficar as
causas do

problema /
defeito.

i Média 1 Desenvolvedor
Pleno

j Alta 1 Desenvolvedor
Sênior

Testes

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades

Desempenhadas

22

Implementação
de Testes
Unitários

Automa�zados

- Única Por recurso a ser
testado. 4

Testes  Unitários
Automa�zados

Implementados,
commits.

Desenvolvedor
Júnior,

Analista de
Testes Pleno

Criação de testes
u�lizando

ferramentas de
automa�zação 

de  testes 
unitários  (Junit,

Postman, SoapUI).

23 Elaboração de
Roteiro de Testes - Única Por Funcionalidade /

Estória de Usuário. 8 Documento de
Roteiro de Testes.

Analista de
Sistemas

Pleno, Analista
de Testes

Pleno

Planejamento e
concepção dos

cenários de testes,
definições dos

casos de sucesso e
falhas, definição

de massas de
dados de testes.

24

Implementação
de Testes

Funcionais
Automa�zados

- Única Por Funcionalidade /
Estória de Usuário. 6

Teste Funcional
Automa�zado

Implementado,
commits.

Desenvolvedor
Pleno

Criação de testes
u�lizando

ferramentas de
automa�zação de
testes funcionais

(Selenium).
25 Execução de

Testes Funcionais
Não

Automa�zados
(Manuais)

- Única Por Funcionalidade /
Estória de Usuário.

4 Relatório de
Resultados dos
Testes Manuais.

Analista de
Sistemas

Pleno, Analista
de Testes

Pleno

Execução de
Testes Funcionais
Manuais, com a

produção de
relatório
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comprobatório
com  os 

resultados 
ob�dos  durante 

os testes.
Gerência de Configuração

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades

Desempenhadas

26

Configuração /
Preparação da
Aplicação para
Implantação

- Única Por Aplicação. 6
Arquivos de

configuração,
commits.

Desenvolvedor
Pleno

Criação  de 
arquivos  de 

profiles  para  a
implantação em

múl�plos
ambientes,

parametrizações, 
configurações  de 

log, segurança,
configurações

gerais.

27

Solicitação e
Validação de

Ambiente para a
Implantação

- Única
Por Aplicação, por
Ambiente, a cada

solicitação.
1 A�vidades /

Solicitações.
Desenvolvedor

Júnior

Solicitações de
criação e

configuração de
ambientes para a
implantação das
aplicações, bem

como sua
validação.

28

Configuração
padrão

relacionada à
Integração

Con�nua para
Aplicação

- Única
Por Aplicação, por
Ambiente, a cada

configuração.
1

Configurações 
realizadas  e
solicitações
atendidas.

Desenvolvedor
Pleno

Configuração de
gerenciamento de
versões, builds do

Jenkins,
configurações do

Nexus.

29

Projeto
customizado de

Integração
Con�nua para

Aplicação

- Única Por Aplicação. 36

Configurações 
realizadas  e
solicitações
atendidas.

Arquiteto de
So�ware

Sênior

Concepção  e 
configuração  de 
ro�nas  / scripts 

customizados 
para  a  Integração

Con�nua  de 
Aplicações  que 

possuam 
necessidades
específicas.

30

Construção e
Implantação

(Deployment) de
aplicação

- Única Por implantação
(deployment). 1

Aplicação
implantada no

ambiente
desejado ou

artefato
publicado em

repositório
específico.

Desenvolvedor
Pleno

Fechamento de
versões, Merge

Requests,
Empacotamento e

Implantação
(deployment) dos

sistemas nos
ambientes de

Desenvolvimento,
Homologação ou
Produção. Não se

aplica a
implantações em

ambiente local
(máquina do

desenvolvedor)
31 Configuração da

Taxonomia /
Classificação 

/ Categorização de
Documentos

Corpora�vos na
ferramenta de

- Única Por Categoria de
Documento.

6 Taxonomia  / 
Classificação  /

Categorização dos
Documentos 

configurada  em
ambiente de

Arquiteto SOA
Sênior

Solicitação de
criação de

usuários e security
groups,

implementação da
configuração dos
metadados  por 
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Gerenciamento de 
Conteúdo
Eletrônico

desenvolvimento
e homologação.

categoria, 
validação  e

homologação da
configuração

realizada.
Suporte e Desenvolvimento

Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades

Desempenhadas

32
Operação assis�da

de apoio às
Soluções de TI

- Única Por hora de operação
em apoio/assistência. 1

Registros de
atendimentos de

demandas por
parte da área
solicitante e
quaisquer

evidências de
atendimento da

demanda.

Perfis
Juniores,
Plenos e
Seniores

Apoio às diversas
áreas no tocante à

u�lização de
Soluções de TI,

dúvidas técnicas;
execuções de
a�vidades de

apoio
relacionadas à
Tecnologia da
Informação.

33
Elaboração e
execução de

Scripts
- Única

Por script, a cada 04
(quatro) tabelas

envolvidas no script.
1

Scripts SQL e
NoSQL, resultado

da execução.

Analista de
Sistemas

Pleno,
Desenvolvedor

Pleno.

Análise,
elaboração e
execução de
Scripts SQL e

NoSQL.

34

Treinamentos /
Workshops 

/ Apresentações
Técnicas / Repasse
de Conhecimento

- Única

Por hora de
treinamento,

apresentação ou
repasse tecnológico.

2 Slides e manuais
(se aplicáveis).

Perfis Plenos e
Seniores

Apresentações,
treinamentos e

workshops
voltados  aos 
membros  das 

equipes  de
desenvolvimento
com o intuito de

disseminar /
repassar

conhecimentos de
negócio e

conhecimentos
técnicos,

apresentar
soluções

corpora�vas,
padrões, boas

prá�cas e
metodologias de 
desenvolvimento.

35
Elaboração de

Manuais de
Usuário

- Única
Por

Funcionalidade/Estória
de Usuário.

4

Manuais de
Usuários em

formato HTML,
PDF ou DOC.

Analista de
Sistemas

Pleno,
Desenvolvedor

Pleno.

Elaboração de
Manuais

des�nados aos
Usuários das

Soluções de TI.

36 Par�cipação em
Reuniões - Única Por Reunião de, no

mínimo, 60 minutos. 1 Atas de Reunião

Perfis
Juniores,
Plenos e
Seniores

Par�cipação em
Reuniões não

contempladas na
execução das

a�vidades
previstas neste

Catálogo.

37 Prospecção
Tecnológica - Única Por evento/demanda. 36

Relatório Técnico
(Alterna�vas de
Soluções, Prós e

Contras, 
viabilidade,

solução escolhida
e jus�fica�va).

Perfis Plenos e
Seniores

Pesquisas  e
estudos para a

adoção de novas 
tecnologias  e 
frameworks, 

novos padrões de
projeto etc.

Design e UX
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Nº Serviço ID Complexidade Escopo HET
Máximo

Entregáveis Perfis Exigidos A�vidades
Desempenhadas

38 Wireframe de
Funcionalidade - Única

Por tela da
Funcionalidade/Estória

de Usuário.
2

Rascunho ou
esboço de uma

tela da
Funcionalidade
(um para cada

tela da
Funcionalidade)

Designer de
UX Pleno,

Analista de
Sistemas

Pleno

Elaboração de um
rascunho ou

esboço (protó�po
não funcional),

definindo como as
informações
devem estar 

organizadas em
uma tela de

sistema.

39 Proto�pação de
Funcionalidade - Única

Por tela da
Funcionalidade/Estória

de Usuário.
4

Protó�pos
funcionais de
uma tela da

Funcionalidade
(um para cada

tela da
Funcionalidade)

Designer de
UX Júnior,
Analista de

Sistemas
Pleno

Elaboração de
protó�po
funcional,

definindo como as
informações
devem estar 

organizadas, quais
serão os

componentes
visuais, as cores, a

�pografia e
imagens que

estarão dispostos
em uma tela de

sistema.

40 Elaboração de
Imagem - Única Por ícone ou imagem. 2

Ícone ou imagem
disponibilizada
nos formatos

PNG, JPG ou SVG
(ou similares).

Designer de
UX Júnior

Produção de ícone
ou imagem, com

base nas
especificações de

formato e
tamanho,

elaborado a par�r
de fontes

preexistentes
livres de direitos
autorais, ou de

uso formalmente
autorizado, ou por

meio do design
cria�vo.

41 Elaboração de
Vídeos/Animações - Única Por minuto de

vídeo/animação. 6

Vídeo ou
animação

disponibilizados
nos formatos AVI,

MP4 ou similar.

Designer de
UX Sênior

Produção de vídeo
ou animação, com

base nas
especificações de

formato e 
tamanho,

elaborado a par�r
de fontes

preexistentes
livres de direitos
autorais, ou de

uso formalmente
autorizado, ou por

meio do design
cria�vo.
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