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Anexo I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 003/2011 
 

1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Prestação de serviço de treinamento para os técnicos do PRODERJ, em curso voltado para 
a Certificação em “Análise de Pontos de Função”, usando o padrão vigente do IFPUG 
(International Function Point Users Group), visando a capacitação dos participantes para a prova 
de certificação por aquela Entidade. 
 
2 – DO CONTEÚDO DO TREINAMENTO 
 
2.1 – Esta capacitação deverá contemplar os seguintes itens: 
 

a) Aula introdutória, com explicação do modelo de exame CFPS; 

b) Aulas com discussão, sobre os conceitos apresentados no “Manual de Prática de 
Contagem”, do IFPUG, Versão 4.3a de contagem – aplicação; 

c) Realização de exercícios de múltipla escolha, no formato das partes I e II do exame; e 

d) Realização de práticas de contagem, para projetos de melhoria, novos desenvolvimentos e 
aplicações no formato da parte III do exame. 

 
3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 - O Treinamento será ministrado nas dependências do PRODERJ, localizado na Rua da Ajuda 
nº 5/23º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, com a disponibilização dos recursos necessários 
(laboratório, projetor, computadores etc).  
 
3.2 – Os instrutores deverão apresentar a certificação emitida pelo IFPUG. 
 
3.4 - O horário para aplicação do treinamento será de 09h30min. às 13h30min. 
 
3.4.1 – A carga horária deverá ser de 40 (quarenta) horas. 
 
3.5 – A turma será composta por 06 (seis) servidores da Diretoria de Sistemas de Informação - 
DSI.  
 
3.6 - A empresa Contratada deverá fornecer, aos participantes, o material didático necessário para 
o acompanhamento do curso. 
 
3.7 - A empresa Contratada deverá arcar com todos os custos necessários ao bom andamento 
dos serviços, especialmente de viagem, hospedagem, alimentação e transporte dos seus 
instrutores. 
 
 


