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ATA DE REUNIÃO – CONSULTA PÚBLICA 

 
Aquisição de Solução Integrada de MDM – Master Data Management 
(Gerenciamento de Dados Mestres) com garantia de 60 (sessenta) meses, 
incluindo a prestação de serviços de 7.040 (sete mil e quarenta) horas de 
orientação técnica e capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda.   
 
Local: Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 460 – Térreo – Botafogo – Rio de 
Janeiro/RJ. 

 
Data: 03/07/2017 – 10:00 horas 

 
Consolidação das respostas da Dataprev aos questionamentos e sugestões 
relacionadas ao processo para Aquisição de Solução Integrada de MDM – Master 
Data Management (Gerenciamento de Dados Mestres) com garantia de 60 
(sessenta) meses, incluindo a prestação de serviços de 7.040 (sete mil e quarenta) 
horas de orientação técnica e capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda 

 
Ressaltamos que o objetivo da presente consulta é o aprimoramento e o 
refinamento da especificação técnica, buscando afastar eventuais 
inconsistências, bem como exigências incompatíveis com o objeto em questão. 
 
A Dataprev se reserva o direito de, independente das respostas ou argumentos 
apresentados e motivada por razões de natureza técnica ou estratégica, alterar as 
especificações técnicas objeto desta consulta por ocasião da instauração do 
correspondente certame licitatório. 
 

CRONOGRAMA 
 
Recebimento de eventuais questionamentos e/ou solicitações de esclarecimentos 
até 26/06/2017; 
 
Reunião com os interessados para esclarecimentos e divulgação do 
posicionamento da Dataprev ante eventuais sugestões e/ou questionamentos 
apresentados – 10 horas do dia 03/07/2017 na DATAPREV – Rua Professor Álvaro 
Rodrigues, nº 460 – Térreo – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ; 
 
Divulgação no site www.dataprev.gov.br da Ata da Consulta Pública – 04/07/2017; 
 
Divulgação no site www.dataprev.gov.br da versão revisada do Termo de 
Referência disponibilizado, considerando eventuais ajustes decorrentes do 
processo de consulta pública – 07/07/2017; 
 
Encaminhamento das Propostas contendo as respectivas Estimativas de Preços 
em conformidade com o Termo de Referência, eventualmente ajustado em 
decorrência de questionamentos e/ou solicitações de esclarecimentos 
apresentados – Até 14/07/2017.  
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CCOONNSSUULLTTAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
   Aquisição de Solução Integrada de MDM – Master Data Management 

(Gerenciamento de Dados Mestres) com garantia de 60 (sessenta) meses, 
incluindo a prestação de serviços de 7.040 (sete mil e quarenta) horas de 
orientação técnica e capacitação técnica a serem utilizadas sob demanda..       

 
 

Nome Assinatura Empresa 

  

DATAPREV 

  

  

  

  

  

  

  

Nome Assinatura Empresa 
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CCOONNSSUULLTTAA  PPÚÚBBLLIICCAA 

  
AAqquuiissiiççããoo  ddee  SSoolluuççããoo  IInntteeggrraaddaa  ddee  MMDDMM  ––  MMaasstteerr  DDaattaa  MMaannaaggeemmeenntt  

((GGeerreenncciiaammeennttoo  ddee  DDaaddooss  MMeessttrreess))  ccoomm  ggaarraannttiiaa  ddee  6600  ((sseesssseennttaa))  

mmeesseess,,  iinncclluuiinnddoo  aa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  77..004400  ((sseettee  mmiill  ee  

qquuaarreennttaa))  hhoorraass  ddee  oorriieennttaaççããoo  ttééccnniiccaa  ee  ccaappaacciittaaççããoo  ttééccnniiccaa  aa  sseerreemm  

uuttiilliizzaaddaass  ssoobb  ddeemmaannddaa..        
 
A Consulta Pública foi iniciada às 10:00 horas, sendo aberta por Waldyr Julianelli Arruda, 
que na condição de representante da área de Compras da DATAPREV, coordenadora 
do evento, agradeceu a presença dos participantes, reiterou os objetivos a serem 
alcançados e apresentou os demais representantes da DATAPREV, bem como definiu a 
forma de condução e a dinâmica proposta para o desenvolvimento dos trabalhos. 
 
 

1 – QUESTIONAMENTOS / ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES 

     

Empresa MD2  
 

c) Comprovação: esta etapa será realizada por um período máximo de 22 (vinte e 
dois) dias úteis, com uma carga horária diária de 6 horas, a contar do dia seguinte 
à conclusão do prazo para a etapa de Entrega e Instalação (alínea “b”), conforme 
informado pelo pregoeiro em sessão pública. A partir do primeiro dia desta etapa, 
a LICITANTE deverá:  

• Entregar o ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA preenchido, informando no 
campo próprio, a página da documentação técnica que referencia o requisito a ser 
avaliado. Caso existam requisitos não descritos na documentação técnica, que 
sejam atestados exclusivamente por meio de testes na Prova de Conceito, o 
respectivo campo do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser preenchido 
com o texto "COMPROVAÇÃO PRÁTICA". • Disponibilizar 01 (um) técnico que se 
responsabilizará pela comprovação das funcionalidades e requisitos em 
conformidade com o ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de testes 
práticos ou por comandos de configuração. A aprovação das funcionalidades 
existentes na Solução Integrada de MDM – Master Data Management apresentada 
pela LICITANTE será efetuada pela Equipe Técnica da DATAPREV. • Comprovar 
que a solução é capaz de processar em média 4 milhões de registros lógicos por 
hora, para a criação dos Golden Records. A Quantidade média de registros 
lógicos processados por hora será apurada dividindo-se a quantidade de registros 
lógicos pelo tempo de processamento, verificando, assim, o desempenho da 
ferramenta. Durante toda a etapa de comprovação da Prova de Conceito deverão 
ser processados cerca de 400 milhões de registros lógicos. Um registro lógico 
consiste em uma representação de uma entidade e os seus relacionamentos, 
podendo envolver mais de uma estrutura de dados (tabela ou arquivo de origem). 
Um registro lógico deve possuir no mínimo 500 caracteres no formato ASCII. 
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QUESTIONAMENTO 
 
Na página 5/39 do termo de referência em anexo, é estabelecido um prazo de 22 
dias com 6 horas de limitação diárias de trabalho. Nossa dúvida é se algum outro 
fornecedor (possível concorrente nesta licitação) teve a oportunidade de realizar 
uma prova de conceito anteriormente A dúvida é porque se houve esta 
oportunidade a algum fornecedor, entendemos uma situação de possível 
desvantagem competitiva para nossa participação, pois neste caso o mesmo já 
teve a oportunidade de preparar sua atuação no caso do POC e já teve seus 
tempos medidos e assim consideramos que estaríamos em condição desigual. 
Uma prova de conceito sempre requer trabalhos complexos e normalmente é 
necessário trabalho de um time com horas estendidas ao longo desse processo. 
 
 
Resposta: A definição de 22 dias para a realização da POC foi baseada em 
experiências de POCs de homologação anteriores, similares em complexidade. Os 
400 milhões de registros a serem processados e os 4 milhões por hora são os 
dois requisitos de volumes/performance de dados que se exigem comprovação, 
conforme descritos no capítulo 3.1.1, item c do Termo de Referência e item 66 do 
anexo 1, especificação técnica. 
 
A definição das 6 horas diárias para a realização da POC, que já é uma prática da 
Dataprev para a realização de POC de homologação, possibilita que os recursos 
humanos da Dataprev tenham tempo suficiente para os registros decorrentes. 
 
 
 

Empresa IS INFORMÁTICA LTDA 
 
Questionamento 1 
 
  
Item 14 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve permitir a criação e customização de relatórios 
através de wizards sem a necessidade de manipulação de código. (Aceita-se 
somente documentação).” 
 
Nosso comentário: da leitura do texto acima, depreendemos que uma solução que 
se proponha a permitir acesso aos seus dados e metadados através de soluções 
de terceiros para a criação e customização de relatórios, aceitando-se somente 
documentação será aceita pela Dataprev. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Após reavaliação pelas áreas técnicas, este requisito será alterado. 
Novo texto: “A solução deve permitir exportar as consultas disponibilizadas em 
interface gráfica nos formatos texto, arquivo do Excel (a partir da versão 97), XML 
e CSV, sem a necessidade de manipulação de código. (Exigida a comprovação 
prática deste item).” 
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 Questionamento 2 
  
Item 30 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve garantir a rastreabilidade de todas as operações. A 
rastreabilidade deve incluir regras e alterações aplicadas no metamodelo desde a 
qualificação de dados até a geração do golden record.” 
  
Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a permitir através de interface gráfica a emissão de relatórios e 
visualização da rastreabilidade dos metamodelos e dicionários de negócio, bem 
como que a rastreabilidade inclua visões de relacionamento entre metadados de 
bancos relacionais, metadados de ferramentas de modelagem e metadados de 
ferramentas analíticas será aceita pela Dataprev. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento. Após reavaliação pelas áreas técnicas, 
este requisito será alterado. Novo texto: “A solução deve garantir a rastreabilidade 
de regras e alterações aplicadas no metamodelo e nos dados desde a qualificação 
de dados até a geração do golden record.” 
  
Questionamento 3 
  
Item 34 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve permitir a emissão de relatórios e dashboards sobre 
governança, contemplando a reconciliação de dados, gestão de profiling, 
cleasing, padronizações e matching.” 
  
Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a disponibilizar em sua interface o acompanhamento sobre 
governança, contemplando a reconciliação de dados, gestão de profiling, 
cleasing, padronizações e matching será aceita pela Dataprev. Está correto o 
nosso entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento. Após reavaliação pelas áreas técnicas, 
este requisito será alterado. Novo texto: “A solução deve disponibilizar os dados 
sobre governança, através de interface gráfica que permita a criação de relatórios, 
contemplando a reconciliação de dados, gestão de profiling, cleasing, 
padronizações e matching.” 
  
Questionamento 4 
  
Item 36 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve possibilitar a emissão de relatórios que apresentem 
ao menos o status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria.” 
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Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a possibilitar acesso a informações que apresentem ao menos o 
status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria será aceita pela 
Dataprev. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento, desde que a solução possibilite o acesso 
às informações em interface gráfica, sem a necessidade de manipulação de 
código, porém gostaríamos de saber na consulta pública se este requisito atende 
a todos os fornecedores. Após reavaliação pelas áreas técnicas, este requisito 
será alterado. Novo texto: “A solução deve disponibilizar o acesso às 
informações, através de interface gráfica, possibilitando apresentação ao menos 
do status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria.”  
  
Questionamento 5 
  
Item 48 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve possibilitar a emissão de relatórios sobre a evolução 
histórica da qualidade de dados de uma determinada base de informação. (Aceita-
se somente documentação)”. 
  
Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a possibilitar em sua interface a evolução histórica da qualidade de 
dados de uma determinada base de informação, aceitando-se somente 
documentação, será aceita pela Dataprev. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Está correto o entendimento. Após reavaliação pelas áreas técnicas, 
este requisito será alterado. Novo texto: “A solução deve disponibilizar a 
visualização da evolução histórica da qualidade de dados de uma determinada 
base de informação, através de interface gráfica. (Aceita-se somente 
documentação)”. 
 
 Questionamento 6 
 
 Item 56 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve poder ser instalada e operar em ambiente de alta 
disponibilidade sendo tolerante a falhas de hardware, software e energia, 
mantendo os serviços com disponibilidade estimada em 99,99%. (Aceita-se 
somente documentação)”. 
 
Nosso comentário: na visão da Informática, uma solução que possa ser instalada 
e que opere em ambiente de alta disponibilidade sendo tolerante a  falhas de 
hardware, software e energia – aceitando-se somente documentação – atenderia 
plenamente a exigência acima. 
No tocante a exigência dos serviços com a disponibilidade de 99.99%, 
entendemos que uma solução de MDM será parte integrante de uma arquitetura de 
TI mais ampla, que necessariamente contemplará softwares de banco de dados, 
equipamentos servidores e elementos ativos de rede, dentre outros. Motivo pelo 
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qual não é tecnicamente viável atribuir única e tão somente a solução de MDM o 
papel de garantir a disponibilidade nos percentuais exigidos. Por este motivo 
questionamos se é possível a supressão do texto apenas na parte em que se 
exige o citado percentual de 99.99%, mantendo-se o restante do texto como 
originalmente descrito pela Dataprev. 
 
Resposta: Após reavaliação das áreas técnicas, este requisito será alterado. Novo 
texto: “A solução deve poder ser instalada e operar em ambiente de alta 
disponibilidade sendo tolerante a falhas de hardware, software e energia, 
mantendo os serviços com disponibilidade estimada em 99,9%. (Aceita-se 
somente documentação)”. 
  
Questionamento 7 
  
Item 59 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve permitir acesso via dispositivo móvel iOS, Android e 
Windows Phone com interface própria ao dispositivo, com possibilidade de 
navegabilidade entre hierarquias e relatórios, dashboards e consultas. (Aceita-se 
somente documentação)”. 
 
 Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a permitir acesso via browser de dispositivo móvel iOS, Android e 
Windows Phone com possibilidade de navegabilidade entre hierarquias e 
relatórios, dashboards e consultas, aceitando-se somente documentação, 
independemente da interface do dispositivo será aceita pela Dataprev. Está 
correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Após reavaliação das áreas técnicas, este requisito será alterado. Novo 
texto: “As interfaces apresentadas em dispositivos móveis deverão ser 
disponibilizadas através de navegadores Internet de forma responsiva. (Aceita-se 
somente documentação).” 
  

Questionamento 8 

  
Item 65 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deve permitir a contabilização dos acessos realizados na 
base de dados.” –  
  
Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a permitir o gerenciamento dos acessos realizados na base de dados 
será aceita pela Dataprev. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta DIPL: Após reavaliação das áreas técnicas, este requisito será 
alterado. Novo texto:  
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“A solução deve disponibilizar informações sobre os acessos ao MDM 
disponibilizando, pelo menos, os seguintes dados:  

•    Data, hora, minuto e segundo do início do acesso,  
•    Data, hora, minuto e segundo do final do acesso,  
•    Login do usuário 
•    Nome físico e lógico (se houver) da URI acessada  
•    Nome físico e lógico (se houver) do banco de dados acessado 
•    Nome físico e lógico (se houver) do esquema de banco de dados acessado  
•    Nome físico e lógico (se houver) do elemento de banco de dados acessado 
•    Quantidade de registros acessado 

 
Estas informações deverão ser apresentadas obrigatoriamente em formato de 
arquivo texto podendo adicionalmente ser disponibilizados em relatório nativo da 
solução, e/ou disponíveis em interface gráficas, e/ou disponibilizadas através da 
camada de serviço, como descrito no requisito 63, possibilitando o acesso por 
ferramenta de terceiros para a geração de relatórios.” 

A área técnica gostaria de saber, na consulta pública, se este requisito atende 
a todos os fornecedores. 

 
Questionamento 9 
  
Item 66 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “O sistema deve processar em média 4 milhões de registros lógicos 
por hora, para a criação dos Golden Records. A Quantidade média de registros 
lógicos processados por hora será apurada dividindo-se a quantidade de registros 
lógicos pelo tempo de processamento, verificando assim o desempenho da 
ferramenta. Um registro lógico consiste em uma representação de uma entidade e 
os seus relacionamentos, podendo envolver mais de uma estrutura de dados 
(tabela ou arquivo de origem). Um registro lógico deve possuir no mínimo 500 
caracteres no formato ASCII.”. 
  
Nosso comentário: mesmo sendo um requisito de validação prática, temos que 
apresentar comprovação. Será aceita uma declaração do fabricante como forma 
de comprovação? 
 
 
Resposta: Conforme a alínea c) do subitem 3.1.1 do Termo de Referência, caso 
existam requisitos não descritos na documentação técnica, que sejam atestados 
exclusivamente por meio de testes na Prova de Conceito, o respectivo campo do 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser preenchido com o texto 
"COMPROVAÇÃO PRÁTICA", dispensando assim a apresentação de 
documentação para comprovação.  
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“Quanto ao item 09 do questionamento da empresa IS INFORMÁTICA, a empresa 
MD2 sugere durante a consulta que seja incluída o tamanho máximo de caractere, 
sendo que a Dataprev reavaliará a questão.” 
  
Questionamento 10 
  
Item 69 do Anexo 1 – Especificação Técnica – Requisitos da Solução – Termo de 
Referência: “A solução deverá ser capaz de processar 7 bilhões de registros 
lógicos na etapa de qualificação de dados, e 600 milhões de Golden Records no 
processamento do MDM, utilizando até 30 cores de 2,659 GHz. (Aceita-se somente 
documentação).”.  
Nosso comentário: será aceita uma declaração do fabricante como forma de 
comprovação? 
 
Resposta: Sim, será aceita uma declaração do fabricante como forma de 
comprovação. 
 

Empresa WIPRO LIMITED 
 
QUESTIONAMENTO 1 
 
É consenso no setor de TI que os principais benefícios de adoção de soluções em 
nuvem (pública ou privada) são: 
  
· Redução de custos: ao contratar um hardware, software ou plataforma na nuvem, 
o usuário não precisa fazer um investimento inicial em infraestrutura ou licenças, 
as quais passam a ser totalmente geridas e fornecidas pelo provedor do serviço. 
Além disso, todo o processo de manutenção e atualização das soluções fica sob 
responsabilidade do fornecedor. Assim, o cliente paga apenas um valor mensal 
pelo uso dos recursos contratados.  
  
·   Elasticidade: este é um dos conceitos que mais atrai as empresas que trabalham 
com picos de demanda sazonais. Isso porque, cloud computing permite que o 
usuário aumente ou reduza a quantidade de recursos contratados, de forma 
simples e ágil, sem a necessidade de mudar contratos. De forma geral, as próprias 
empresas usuárias do serviço conseguem fazer essa mudança por meio de 
painéis de controle online. 
  
· Agilidade: para novos projetos, que exijam uma rápida implementação, a 
computação em nuvem pode ser bastante atrativa. Isso porque, em pouquíssimo 
tempo, é possível contratar a infraestrutura necessária para rodar um novo 
projeto, sem a preocupação com compra de hardware e software, implementação 
e manutenção. 
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·  Simplificação na gestão de TI: ao transferir a responsabilidade pela manutenção 
de parte dos recursos de tecnologia para os fornecedores de cloud computing, as 
equipes de TI conseguem se livrar de atividades burocráticas e que consomem 
um grande tempo, para se dedicar a projetos estratégicos.  
  
Além disto, projetos de MDM tem apresentado um taxa de sucesso abaixo do 
esperado, por isto sugerimos fortemente a adequação do modelo de contratação 
de LICENCIAMENTO para SOFTWARE COMO SERVIÇO (em infraestrutura 
instalada na Dataprev, gerenciada pela contratada), visando escalonar o 
investimento e consequentemente reduzir o risco de significativas perdas 
financeiras no caso de insucesso ou atraso no projeto. 
  
Tomamos a liberdade de sugerir, no TR em anexo, as alterações necessárias para 
que a contratação possa permitir as duas alternativas: Licenciamento OU 
Software como serviço. 
 
Resposta: Foi avaliada a sugestão do proponente, porém a forma de contratação 
adotada será mantida na modalidade de LICENCIAMENTO PERPÉTUO. 
 
 
QUESTIONAMENTO 2 
 
Tendo e vista ser o conceito e as soluções de MDM recentes no país e no mundo, 
sugerimos que, objetivando o aumento da competitividade, os serviços de suporte 
técnico e treinamento possam ser prestados pelo licitante ou pelo fabricante da 
solução. 

Resposta: Conforme subitem 12.1 do Termo de Referência o suporte técnico 
poderá ser realizado tanto pela Contratada quanto pelo fabricante da solução: 
"12.1. Para atendimento aos serviços de garantia dos produtos adquiridos, a 
CONTRATADA deverá oferecer atendimento por meio de centro de suporte e 
assistência técnica, que poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à 
CONTRATADA (parceira formalmente designada pelo fabricante dos produtos 
adquiridos como habilitada a prestar os serviços de suporte e assistência 
técnica)." De forma análoga, será permitido que os serviços de capacitação 
técnica sejam realizados tanto pela CONTRATADA quanto pelo fabricante da 
solução de MDM adquirida. Os ajustes necessários no Termo de Referência para 
definir as exigências relacionadas serão realizados na nova versão do documento 
que será disponibilizada após a Consulta Pública. 

 
QUESTIONAMENTO 3 
 
Tendo em vista que alguns requisitos técnicos obrigatórios poderão ser 
comprovados via documentação do fabricante, sugerimos que também possa ser 
feita por declaração formal do fabricante. 
 
Resposta: Será mantido o texto do TR. 
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QUESTIONAMENTO 4 
 
 
A descrição dos produtos e serviços no Termo de Referência – TR prevê a 
instalação da solução: 
 
1.2. A contratação deverá considerar os itens definidos abaixo, a saber: 

 

ITEM DESCRIÇÃO / PRODUTO 

QUANTIDADE 

TOTAL A SER 

REGISTRADA 

UNIDADE 

1 

 a) Solução integrada de MDM – Master Data Management 1 Unidade 

 b) Instalação da Solução integrada de MDM – Master Data 

Management 
1 Unidade 

 c) Capacitação - Curadores de dados (Data Stewards) (sob demanda) 2 Turma 

 d) Capacitação - Desenvolvimento em MDM (sob demanda) 2 Turma 

 e) Capacitação - Suporte a aplicação e administração da ferramenta 

de MDM (sob demanda) 
3 Turma 

 f) Orientação Técnica (sob demanda) 7.040 Hora 

 
Ou seja, neste ponto, o TR trata a instalação como se fosse um objeto. Contudo, 
mais adiante, o TR trata nitidamente a instalação como um serviço. Na prova de 
conceito, por exemplo, é exigido no item 3.1.1 (b), que um técnico preste serviços 
em até 10 dias instalando o software para que possa ser executada a prova de 
conceito. Nos itens 4.1.1 e 4.3 está previsto um plano de instalação, que inclusive 
terá um coordenador (item 4.1.2), e que deve contemplar o seguinte: 
  
4.3.1. O Plano de Instalação dos produtos fornecidos deverá conter de forma 

detalhada: 
 
 a) Descrição dos softwares que deverão ser instalados; 

b) Pré-requisitos para a instalação: deverão ser descritos todos os recursos e 
condições que deverão ser providos pela DATAPREV, necessários para que a 
CONTRATADA possa realizar os serviços de instalação; 

 c) Relação dos especialistas da CONTRATADA alocados nos processos de 
instalação; 

d) Visão geral da arquitetura da solução que será implantada; 

e) Descrição das etapas do processo de instalação, detalhando as opções de 
configuração adotadas; 
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f) Cronograma de execução; 

g) Necessidade de atualização de versões dos produtos fornecidos. 

 
6.5. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independente 
da sua natureza, decorrente dos serviços de instalação aqui mencionados. 
 
Ora, ou a instalação é algo que está sendo licitado, ou é algo que não faz parte do 
certame e é de incumbência da contratante. Não há como a contratante exigir que 
a proponente preste serviços gratuitamente, ainda mais quando se sabe que, 
tecnicamente, a instalação é uma das fases de implantação da solução. Ou seja, 
não se pode exigir legalmente que a proponente que é fornecedora de serviços, 
forneça um software e não os serviços de implantação do software. Tampouco 
pode ser exigido que uma empresa fornecedora de software preste serviços de 
implantação gratuitamente. 
  
Não é por outro motivo que a habilitação das proponentes depende da 
apresentação de atestado de experiência prévia em fornecimento de serviços. 
Afinal, não faz sentido exigir acervo de fornecimento de softwares. Vender não é 
sinônimo de prestar serviços. 
  
Por isso, a proponente questiona inicialmente se há estudo técnico preliminar 
para esta contratação, conforme exige a Instrução Normativa nº 4/2014 da SISP 
(Art. 9º, II), bem como quais são os fundamentos técnicos previstos nesse estudo, 
se houver, que justificam licitar o serviço de instalação, mas sem remunerar o 
fornecedor por esses serviços? 
  
Por que não são previstas horas de instalação e implantação inicial da solução no 
objeto da licitação, assim como há a previsão de horas de capacitação, 
consultoria e suporte, se ambos os momentos são de prestação de serviços? 

Resposta: Conforme subitens 1.2, 22.2 e o anexo II (Planilha de Formação de 
Preços) do Termo de Referência, há a previsão de precificação e pagamento pelo 
serviço de instalação (descrito no item 6 do Termo de Referência) da solução de 
MDM a ser adquirida. A precificação dos serviços de capacitação será realizada 
"por turma" e dos serviços de orientação técnica "por horas". 

Informamos que a redação do subitem 6.5 será alterada de "Correrá por conta da 
CONTRATADA toda e qualquer despesa, independente da sua natureza, 
decorrente dos serviços de instalação aqui mencionados." para "A prestação dos 
serviços relacionados à instalação não deve imputar qualquer custo adicional à 
DATAPREV. É importante esclarecer que todos os processos de aquisição da 
Dataprev possuem estudo técnico e termo de referência, elaborados baseados na 
IN 4/2014. 
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QUESTIONAMENTO 5 
 
 
Em razão da natureza dos softwares desenvolvidos para oferecer soluções de 
MDM - Master Data Management, isto é, em razão do fato de que ainda não são 
tecnologias maduras, testadas amplamente no mercado, quais foram as 
conclusões apresentadas na Análise de Riscos prevista na Instrução Normativa nº 
4/2014 da SISP (Art. 9º, III)? A propósito, foi realizada essa Análise de Risco? Caso 
tenha sido realizada, foram avaliados os riscos de aquisição da solução 
desacompanhada da contratação dos serviços de implantação e implementação 
da solução? Quais são esses riscos? Quais são os motivos determinantes que 
levaram à decisão da desnecessidade de contratação de serviços de implantação 
e implementação? 
 
Resposta: Como já mencionado no item anterior, todos os processos de aquisição 
da Dataprev possuem estudo técnico e termo de referência, elaborados com base 
na IN 4/2014. 
 
 
QUESTIONAMENTO 6 
 
Entendemos que a forma de comprovação dos itens listados deveriam poder ser 
comprovados por documentação ou declaração do fabricante, tendo em vista a 
dificuldade de técnica de comprovação em Prova de Conceito (ou mesmo o alto 
esforço para comprovação de um item que pode ser facilmente comprovado pela 
documentação), a saber: 47, 55, 71, 74, 81, 82, 85, 88 e 89. 
 
Resposta: Conforme consta no Termo de Referência, os requisitos citados (47, 55, 
71, 74, 81, 82, 85, 88 e 89) deverão ser comprovados através da POC e não apenas 
por documentação. 

 
QUESTIONAMENTO 7 
 
 

Entendemos que a forma de comprovação dos itens listados, deveriam ser através 
da prova de conceito, tendo em vista a dificuldade de comprovação de via 
documentação, a saber: 39 e 45. 
 

 
Resposta:  Conforme estabelece o item 3.1.1 (alínea "c') do Termo de Referência, 
os requisitos 39 e 45 deverão ser atestados por meio de testes na Prova de 
Conceito e o respectivo campo do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deverá 
ser preenchido com o texto "COMPROVAÇÃO PRÁTICA". 
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QUESTIONAMENTO 8 
 
Buscando minimizar o risco de insucesso da implementação, devido a 
carência/indisponibilidade de recursos técnicos qualificados, sugerimos 
fortemente a inclusão de um banco de horas de implementação, que possa 
eventualmente ser utilizado sob demanda. Vale ressaltar que este banco de horas 
não se confunde com as horas de Orientação Técnica, pois trata-se de perfil de 
implementador, de menor custo relativo. 
 
Resposta: Conforme subitens 1.2, 22.2 e o anexo II (Planilha de Formação de 
Preços) do Termo de Referência, há a previsão de precificação e pagamento pelo 
serviço de instalação (descrito no item 6 do Termo de Referência) da solução de 
MDM a ser realizada por profissional qualificado a ser alocado pela  contratada. O 
perfil e custo deste profissional será definido pela contratada de acordo com o 
exigido no Termo de Referência para esta atividade. Não entendemos a relação 
entre risco de insucesso x forma de precificação do item (valor único pela 
instalação x banco de horas). 
 
QUESTIONAMENTO 9 
 
Buscando minimizar o risco financeiro do projeto, sugerimos fortemente que 
sejam definidos quantitativos claros de dimensionamento da solução, pois da 
forma que está, será necessário o dimensionamento de um licenciamento 
ilimitado, pago antecipadamente á implementação total do projeto. 
 
Resposta: Os quantitativos para dimensionamento da solução podem ser 
observados no quadro constante no item 1.2, pelo item 3.1.1 (alínea "c") e pelos 
requisitos 66, 67 e 69 do anexo 1, Especificação Técnica. 
 
QUESTIONAMENTO 10 
 
Porque não demandar uma solução CLOUD (instalada fisicamente na Dataprev), 
da qual a Dataprev pagasse conforme o consumo da solução, em cada fase do 
projeto? Otimizando o investimento e reduzindo o risco. 
 
Resposta: Este modelo de contratação não foi considerado uma vez que os 
processos de gestão e governança aliados aos recursos de infraestrutura estão 
adequados ao modelo atual praticado pela Dataprev. 
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EMPRESA EMBRATEL  
 
QUESTIONAMENTO 1 
 
Será disponibilizado no futuro edital a possibilidade do provedor de serviço 
subcontratar produto ou mão de obra para a implementação, treinamento e 
suporte? 
 
Resposta:  Não será permitida a subcontratação. 

      

QUESTIONAMENTO 2 
 
Devido à complexidade da solução entendemos que há a necessidade de abertura 
para consórcio entre empresas provedores de soluções. Está correto o nosso 
entendimento? Caso contrário favor explicar. 
 
Resposta: Não está correto o entendimento. Não será permitido consórcio. 
Existem licitantes no mercado capazes de atender ao solicitado pela Dataprev sem 
a necessidade de realizar consórcio com outras empresas. 
 
QUESTIONAMENTO 3 
 
Referente ao Item 2.1.1 do Termo de Referência - devido à complexidade e 
dimensão da solução requerida neste certame, entendemos que a solicitação de 
uma documentação comprobatória com características técnicas similares ao 
objeto limitariam as empresas participantes culminando em uma perda na 
vantajosidade e na ampla concorrência do pregão. Solicitamos portanto excluir o 
item em questão. A nossa solicitação será acatada? 
 
Resposta: A solicitação não será acatada. 
 
QUESTIONAMENTO 4 
 
Não localizamos no Termo de Referência se existe alguma restrição tecnológica 
da plataforma a ser utilizada para prover o serviço objeto da licitação? 
 
Resposta: As restrições são compostas pelos requisitos da solução constante do 
anexo 1, Especificação Técnica. 
 
QUESTIONAMENTO 5 
 
Não localizamos no Termo de Referência em qual ERP está localizada a base de 
dados de Materiais a ser gerenciado. Exemplo: Mainframe, SAP, TOTVS, Oracle, e 
etc. Favor esclarecer. 

Resposta: Para esta contratação não está sendo solicitado gerenciamento para 
base de Materiais oriundos de ERP. 
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QUESTIONAMENTO 6 
 
Favor esclarecer acerca da quantidade de Materiais que serão gerenciados pelo 
sistema lógico de MDM. 
 
Resposta: Não está sendo solicitado o gerenciamento de quaisquer quantidades 
de Materiais para esta contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 7 
 
Favor esclarecer acerca de quantos e quais são os tipos distintos de 
grupo/famílias de materiais que serão gerenciados. 
 

Resposta: Não está sendo solicitado gerenciamento de nenhum grupo ou família 
de Materiais para esta contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 8 
 
Quantos níveis máximos de provação para o workflow de aprovação deverão estar 
previstos na solução? 
 

    Resposta: Entendemos que o questionamento trata-se da cadeia de Data Stewards   
de remediação. Contudo, não há nível máximo definido. Após reavaliação pelas 
áreas técnicas, os seguintes requisitos serão alterados: 

 

- Requisito 44:  "A solução deve disponibilizar interface gráfica para o tratamento 
de registros duplicados e escolha de registro sobrevivente: Entende-se que o 
registro sobrevivente é uma combinação dos atributos de vários registros 
identificados como duplicados. Este processo, realizado pelo Data Steward, deve 
se dar através de um workflow que permita, no mínimo, 2 níveis de aprovação." 
 
- Requisito 45:  "A solução deve disponibilizar interface gráfica, que permita a 
visualização e consolidação dos registros com baixa qualidade e/ou que 
infringiram as regras de qualidade de dados definidas (exceções). Este processo, 
realizado pelo Data Steward, deve se dar através de um workflow que permita, no 
mínimo, 2 níveis de aprovação." 

 
- Requisito 46:  "A solução deve disponibilizar uma interface gráfica para a 
intervenção manual dos dados, quando necessário. Este processo, realizado pelo 
Data Steward, deve se dar através de um workflow que permita, no mínimo, 2 
níveis de aprovação." 
 
QUESTIONAMENTO 9 
 
Favor informar a quantidade de usuários para utilização da ferramenta. 

Resposta: Entendemos que o questionamento corresponde ao Requisito 67 do 
Termo de Referência. 
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QUESTIONAMENTO 10 
 
Favor informar quantos usuários concomitantes utilizarão o sistema. 
 

Resposta: Entendemos que o questionamento corresponde ao Requisito 67 do 
Termo de Referência. 

 

EMPRESA STIBO Systems  
 
 
Nós da STIBO Systems entendemos que para uma estratégia de Governança da 
Informação tenha sucesso o MDM -  Master Data Management é o primeiro passo, 
e para que para isso ocorra é fundamental que seja suportado por uma solução 
nativa e única que possui requisitos como: ETL, Data Quality, Workflow & BPM, 
Regras de Negócios, Modelo de Dados, Matching & Linking dentre outras. 
  
Não identificamos alguns requisitos no documento “Termo de Referência” 
  

·  Nosso Data Quality é embebido na solução, garantindo que a informação seja: 
Completa ( com definição de atributos mandatórios e referencias; permitindo o 
score de completitude do dado; garantido pelas regras de negócios) – Valida 
(Validações por atributos e unidades de medida; Cleansing durante a importação e 
pós) - Integra ( Cardinalidade dos dados; Bussines conditions e actions) – Único & 
Preciso (Unique Keys; Golden record; Data Quality Profile) – Disponível (Worflows 
& SLA’s; Camada nativa de integração) – Up-To-Date (Reportes de Qualidade; DQ 
Profiles; Coleções Dinâmicas) 
  
· O Workflow visa facilitar as tarefas diárias, a exemplo do Analista Data Steward 
(Curador de Dados) colocando em suas mãos o poder de decisão de forma cíclica 
e constante, facilitando o trabalho e contribuindo que o Dado esteja sempre 
atualizado. Além de orquestrar os SLA’s, escalar atividades baseados por regras, 
envio de e-mail aos envolvidos e até execução de ações para garantir que a tarefa 
seja concluída. 
  
· Outra ferramenta importante é o Bulk Update, o qual permite o Analista Data 
Steward após identificar novos padrões realizar um update em massa, tudo isso 
permitindo auditoria e rastreabilidade. Sendo que este novo padrão será 
automatizado como uma nova regra de negócio (Bussines Rules). 
  
· MDM In-Memory para um ambiente de alta performance o In-Memory é uma peça 
importante a ser considerada, pois apresenta benefícios como: 
 

§  Pesquisas até 50-100x mais rápidas 
§  Exportações 2-3x mais rápidas com atributos calculados 
§  Profile de dados 3x mais rápido 
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§  Edição de vários atributos de 7 x mais rápida 
§  4 x importação mais rápida com autoclassificação 

  

Estes são alguns pontos que entendemos que podem enriquecer este processo 
de pesquisa pública. 
  

Nós da STIBO Systems ficamos a disposição para aclarar qualquer dúvida que 
possa surgir. 

 

 

 

INFORMAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA DA DATAPREV 
 
REQUISITOS A SEREM EXCLUÍDOS DO ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 

OS REQUSITOS 73, 83 e 90 (LISTADOS ABAIXO) DEVERÃO SER EXCLUÍDOS DO 
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

REQUSITOS EXCLUÍDOS DO ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

73 A solução deve ser compatível os padrões de Web Service SOA WS* 

Padrões Web Services: 

Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2  

SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM)  

 XML-Binary Optimized Packaging (XOP)  

 Web Services Description Language (WSDL) 1.1  

 WS-I Basic Profile 1.1, 1.2, 2.0  

 WS-I Basic Security Profile 1.1  

 WS-Addressing 1.0  

 WS-Reliable Messaging 1.0  

 WS-Security 1.1  

 WS-Security Core 1.1  

 WS-Security Username Token Profile 1.1  

 WS-Security X.509 Token Profile 1.1  

 3 WS-Security SOAP with Attachments Token Profile 1.1  

 3 WS-Security SOAP Message Security 1.1  

 WS-Atomic Transactions 1.1  

 Fast Infoset (FI - ISO/IEC 24824-1, ITU-T Rec. X.891)  

Aceita-se 

documentação 
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 WS-Business Activity 1.1  

 WS-Coordination 1.1  

 WS-Security Policy 1.3  

 WS-Policy 1.5  

 WS-Policy Attachment 1.5  

 WS-I Attachments Profile 1.0  

 WS-Eventing -  

 WS-Trust 1.3 

  

83 O sistema deve suportar configuração de segurança de acesso 

usando recursos de autenticação utilizados pelo sistema operacional, 

integrados com a autenticação feita pelo banco de dados; 

Prova de 

conceito 

  

90 A solução deve possuir sistema de disaster recovery com 

tempos de RTO e RPO próximos a zero. 
Aceita-se 

documentação 

  

2 – REGISTROS PRESENCIAIS NA CONSULTA PÚBLICA 

 
A empresa MD2 encaminhará até o final do dia sugestão quanto ao aumento do 
prazo para realização da POC. Os demais participantes não se manifestaram 
quanto ao assunto. 

 
Quanto ao item 09 do questionamento da empresa IS INFORMÁTICA, a empresa 
MD2 sugere durante a consulta que seja incluída o tamanho máximo de caractere 
durante a prova de conceito, sendo que a Dataprev reavaliará a questão. 
 
Tendo em vista as manifestações feitas pelas empresas EMBRATEL, WIPRO, FBS, 
ORACLE e STIBO na sessão, com relação aos questionamentos 1 e 10 da empresa 
WIPRO, a Dataprev registra em Ata que fica solicitada aos mesmos a 
apresentação de propostas comerciais estimadas no modelo de licenciamento 
como serviço até a próxima quinta feira, dia 06/07/2017, para fins de análise 
interna.  
 
Em função da solicitação de propostas comerciais conforme acima, fica 
postergado em 03 (três) dia úteis o cronograma da Consulta Pública. 
 
Com relação aos questionamentos 4 e 8 da IS INFORMÁTICA fica postergado até o 
dia 04/07/2017 para os fornecedores informarem o atendimento após a mudança 
da descrição feita na Consulta Pública. 
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A empresa IBM registra os seguintes esclarecimentos que serão respondidos pela 
área técnica da Dataprev até o dia 05/07/2017, quando será divulgada a versão 
final da Ata: 
 

Em relação ao Termo de Referência para aquisição de Solução Integrada de MDM-
Master Data Management publicado pela DATAPREV, seguem questionamentos para 
esclarecimentos a fim de melhor entendimento e resposta:  
 
Questionamento 01: Não identificamos da data limite para o envio das propostas. 
Solicitamos informar a data máxima.  
 
RESPOSTA: A data limite para o envio das propostas durante a reunião da consulta 
pública foi alterada de 14/07/2017 para o dia 19/07/2017. 
 
 
Questionamento 02: No item 2.1.1 da Documentação obrigatória do Termo de 
Referência é solicitado no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica com 
características técnicas e  
complexidade similares ao objeto especificado neste Termo de Referência. Por se tratar 
de características e volumes únicos, solicitamos que o texto seja alterado a fim de 
permitir a apresentação de atestados internacionais. Desta forma o texto seria alterado 
de:  
“em papel timbrado e com identificação do emitente (nome completo, e-mail e telefone 
de contato), em original ou cópia autenticada, emitido por empresa pública ou privada”  
Para:  
“em papel timbrado e com identificação do emitente (nome completo, e-mail e telefone 
de contato), em original ou cópia autenticada, emitido por empresa pública ou privada, 
nacional ou internacional”  
 
RESPOSTA: Será aceito o atestado de capacidade técnica fornecidos por empresa 
estrangeira. A redação do subitem 2.1.1 será alterada para: 
 
"2.1.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), 
conforme ANEXO III - MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA, em papel timbrado e com identificação do emitente (nome completo, e-mail e 
telefone de contato), em original ou cópia autenticada, emitido por empresa pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, comprovando o perfeito cumprimento das obrigações 
relativas ao fornecimento da Solução Integrada de MDM – Master Data Management 
com características técnicas e complexidade similares ao objeto especificado neste 
Termo de Referência, informando o período e o local da prestação dos serviços de 
suporte / orientação técnica / capacitação técnica. 
 
2.1.1.1. Caso seja necessário, a LICITANTE poderá apresentar mais de um atestado, 
para fins de comprovação da capacidade técnica exigida. 
 
2.1.1.2 No caso de atestado fornecido por empresa estrangeira, este, para ser aceito, 
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deverá ser traduzido por tradutor juramentado, conforme disposição contida no art. 32, § 
4º, da Lei nº 8.666/93." 
 
 
Questionamento 03: Relativo ao o item 2.1.1 da Documentação obrigatória do Termo 
de Referência, entendemos que o LICITANTE, na qualidade de representante do 
Fabricante da tecnologia e provedor da referida solução, nos termos exigidos nos itens 
do edital, pode ser emitido em nome do Fabricante da Solução a ser ofertada. Está 
correto o nosso entendimento?  
 
RESPOSTA:  Não está correto o entendimento. O item 2.1.1 se refere a comprovação 
da capacidade técnica do licitante. Ademais, o atestado de capacidade técnica serve 
para comprovar a habilidade técnica da participante, e não atestar a capacidade do 
produto/solução (AC 1452/2015-Plenário). 
 
 
Questionamento 04: O item 7 trata da capacitação técnica e especificamente no 
subitem 7.5 cita que o material a ser utilizado deve ser original do fabricante. 
Entendemos que, caso o fabricante possua uma política de parceiros globais de 
treinamento, com as respectivas certificações emitidas pelo fabricante, o treinamento 
oficial poderá ser subcontratado também destes provedores certificados. Está correto 
nosso entendimento?  
 
RESPOSTA:  Não está correto o entendimento. Não será permitida a subcontratação. 
 
Questionamento 05: O item 1.2 traz entre os itens definidos para contratação a 
“Solução integrada de MDM – Master Data Management” com 1 unidade como 
quantidade total a ser registrada. Contudo no item 69 das especificações técnicas é dito 
que “A solução deverá ser capaz de processar 7 bilhões de registros lógicos na 
etapa de qualificação de dados, e 600 milhões de Golden Records no 
processamento do MDM, utilizando até 30 cores de 2,659 GHz.”. Especificamente 
para dimensionamento de nossa solução:  
 
A) Devemos considerar o licenciamento da solução para 600 milhões de Golden 
Records. Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA:  Sim, está correto o entendimento. 
 
B) Dentre os 600 milhões de Golden Records, quantos devem ser considerados como 
Pessoas Físicas? Quantos devem ser considerados como Pessoas Jurídicas 
(Organizações, Empresas, ...)?  
 
RESPOSTA: Como informado na Consulta Pública poderão ser considerados 300 
milhões para PF e 300 milhões para PJ. 
 
Questionamento 06: O item 89 das especificações técnicas diz “A solução deve 
permitir ser executada em plataforma de hardwares x86, com 32 CPUs e 1 TB de 
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memória RAM”. Como a Dataprev também possui ambiente IBM Power, entendemos 
que também é possível cotar proposta da solução MDM para esta plataforma (IBM 
Power). Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA:  Não está correto o entendimento. Considerar a descrição do item 89 do 
Anexo I. 
 
Questionamento 07: O item 24 do Anexo I – Especificação Técnica diz “A solução deve 
possuir a capacidade de correção e padronização fonética no idioma Português (Brasil)”. 
Entendemos que a capacidade de correção e padronização fonética está relacionado a 
comparação (match) de nomes com a mesma fonética, como por exemplo Cátia e Katia. 
O entendimento está correto?  
 
RESPOSTA:  Sim, o entendimento está correto. A capacidade fonética deverá estar 
adaptada ao idioma português (Brasil). Atentar que James (inglês) e James (português) 
têm fonéticas diferentes, porém com a mesma grafia. 
 
Questionamento 08: O item 69 do Anexo I – Especificação Técnica diz “A solução 
deverá ser capaz de processar 7 bilhões de registros lógicos na etapa de qualificação de 
dados, e 600 milhões de Golden Records no processamento do MDM, utilizando até 30 
cores de 2,659 GHz.” A partir deste enunciado, temos os seguintes questionamentos:  
  

 a) Esse item pode ser comprovado através de documento de sizing elaborado 
pelo fabricante?  

 RESPOSTA:  Sim. 

 

 b) Deve-se considerar o total de 600 milhões de golden records para 
licenciamento da solução?  

 RESPOSTA:  Sim. 

  

 c) Dos 600 milhões de Golden Records, quantos são relativos à pessoa física e 
quantos são relativos à pessoa jurídica?  

 
 RESPOSTA:  Considerar resposta do questionamento 5 b. 

 

 d) Qual o volume em bytes dos 7 bilhões de registros lógicos? 

 
 RESPOSTA:  Considerando levantamento preliminar, a estimativa é de 5TB . 

 

 e) Qual o tamanho médio em bytes dos registros?  

 
 RESPOSTA:  Segundo a estimativa, máximo de bytes será de 832 bytes. 

  

 f) Qual a estimativa da DATAPREV para que esse volume seja processado? 

 
 RESPOSTA:  Conforme descrito no requisito 66. 
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 g) Qual a volumetria diária (incremental) estimada?  

 
 RESPOSTA:  3% mensal. 

  

 h) Quais os tipos de origem dos dados (texto, banco de dados com modelo e 
versões)  

 RESPOSTA:  Texto, sendo arquivos csv, xml e xlsx. 

  

 i) Qual o tempo de resposta esperado para as transações no MDM? (ex: <1 seg, 
<3 seg, <5 seg)  

  

 RESPOSTA:  Não foi solicitado tempo de resposta no TR. 

  

 j) Qual o volume incremental de pessoas (PF/PJ) serão carregados diariamente?  

  

 RESPOSTA:  Não foi solicitado no TR. 

  

 k) Qual a média do número de pessoas (PF/PJ) por entidade?  

  

 RESPOSTA: Considerar resposta do questionamento 5 b. 

  

 l) Qual a média do número de endereços por pessoa (PF/PJ)?  

  
 RESPOSTA:  Em levantamento preliminar, considerar 2 endereços. 
  
 m) Qual a média do número de atributos gerais como telefone, email, datas, 
documentos de identificação por pessoa (PF/PJ)?  

 
 RESPOSTA:  Entre 50 e 60 atributos, contados linearmente, contudo espera-se 
que o modelo a ser disponibilizado na ferramenta contemple a modelagem em mestre-
detalhe entre os atributos de maneira que uma pessoa possua vários atributos 
distribuídos em tabelas diferentes. 
 
 
Questionamento 09: O item 70 do Anexo I – Especificação Técnica diz “A solução deve 
ser compatível com os seguintes navegadores Internet: Explorer 8.0 ou superior Firefox 
31,0 ou superior Google Chrome 38.0 ou superior”. Pedimos que o item seja alterado 
para “A solução deve ser compatível com pelo menos um dos seguintes navegadores 
Internet: Explorer 8.0 ou superior; Firefox 31,0 ou superior ou Google Chrome 38.0 ou 
superior.”  
 
RESPOSTA: Item não será alterado. 
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Questionamento 10: O item 80 do Anexo I – Especificação Técnica diz “A solução deve 
ser compatível pelo menos com um dos servidores de aplicação: Apache 2.2 ou 
superior; Tomcat 6.0 ou superior; WebLogic 12c ou superior; Jboss 6 ou superior.” 
Entendemos que a Dataprev não possui instalado em seu parque o WebSphere 
Application Server 8 ou superior. Contudo, nossa solução necessita do mesmo para o 
seu funcionamento. Entendemos que se a licitante incluir em sua proposta o 
licenciamento do Websphere Application para o bom funcionamento da solução, 
atendemos aos requisitos da Dataprev. Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA: Não está correto este entendimento. Este requisito não será alterado. 
 
Questionamento 11: O item 89 do Anexo I – Especificação Técnica diz “A solução deve 
permitir ser executada em plataforma de hardwares x86, com 32 CPUs e 1 TB de 
memória RAM”. Para determinar a quantidade de CPUs e memória necessários para 
solução, precisamos de respostas para as seguintes perguntas:  
 a) Deve-se considerar o total de 600 milhões de golden records?  

 b) Dos 600 milhões de Golden Records, quantos são relativos à pessoa física e 
quantos são relativos à pessoa jurídica?  

 c) Qual o volume em bytes dos 7 bilhões de registros lógicos?  

 d) Qual o tamanho médio em bytes dos registros?  

 e) Qual a estimativa da DATAPREV para que esse volume seja processado?  

 f) Qual a volumetria diária (incremental) estimada?  

 g) Quais os tipos de origem dos dados (texto, banco de dados com modelo e 
versões)  

 h) Qual o tempo de resposta esperado para as transações no MDM? (ex: <1 seg, 
<3 seg, <5 seg)  

 i) Qual o volume incremental de pessoas (PF/PJ) serão carregados diariamente?  

 j) Qual a média do número de pessoas (PF/PJ) por entidade?  

 k) Qual a média do número de endereços por pessoa (PF/PJ)?  

 l) Qual a média do número de atributos gerais como telefone, email, datas, 
documentos de identificação por pessoa (PF/PJ) ? 
 
RESPOSTA: Respondido no questionamento 8. 
 
 

 
  
 
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A reunião foi encerrada às 12:45 hs. 
 
A Dataprev informa que providenciará a publicação, em sua página na Internet, da Ata 
da presente reunião, bem como de toda a documentação resultante da análise dos 
questionamentos e sugestões recebidas, que, a princípio, entende como a mais 
adequada para a instrução do correspondente processo licitatório, sem prejuízo de 
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eventuais novas considerações. 
 
Finalmente, agradece os questionamentos enviados, cuja contribuição possibilitou a 
conclusão dos trabalhos de forma transparente e democrática. 
 
 
 
 
 
4 – CONSIDERAÇÕES ENVIADAS PELOS FORNECEDORES APÓS A SOLICITAÇÃO 
DA DATAPREV DURANTE A REUNIÃO DA CONSULTA PÚBLICA 
 
 
EMPRESA IBM 
 
Questionamento (Item 65 do Anexo I – Especificação Técnica) 
Com relação ao item 65 do Anexo 1 apresentado durante a consulta pública. 
Entendemos que da forma como o novo requisito foi escrito, devido a arquitetura 
de uma solução de MDM, o mesmo poderá não ser atendido através de 
apresentação de documentação e para demonstração durante a PoC, a prática 
demandaria muito tempo para implementação. O que inviabilizaria a PoC. 
Desta forma, a fim de permitir que as funcionalidades sejam atendidas durante o 
tempo de projeto e que as mesmas possam ser comprovadas durante o Edital, 
através de documentação.Solicitamos que o item 65 do Anexo 1 - Especificação 
Técnica - Requisito da Solução - Termo de Referência, seja alterado para: 
A solução deve disponibilizar informações de auditoria de transações com os 
dados de quem, quando, do status e de qual transação foi executada . (Aceita-se 
somente documentação) 
 
RESPOSTA: Referente ao requisito 65, visto que a redação proposta não atende à 
pelos menos 2 empresas, e mesmo considerando que a ferramenta não permitirá 
realizar bilhetagem, optamos por manter o requisito com o intuito de disponibilizar 
informações para fins de auditoria. Portanto, peço encaminhar a seguinte resposta: 

Após reavaliação, este requisito será alterado. Novo texto: "A solução deve disponibilizar 
informações de auditoria possibilitando a aplicação de políticas de segurança para os 
recursos da solução." 

 
Questionamento da IBM: itens 84, 85 e 86 do Anexo 1 - Especificação Técnica 
Temos ainda uma sugestão quanto aos itens 84, 85 e 86 do Anexo 1 - Especificação 
Técnica - Requisito da Solução - Termo de Referência, no que diz respeito ao LDAP. 
Uma vez que o fornecedor será o responsável por disponibilizar toda a infraestrutura 
para execução da PoC, a realização destes testes demandaria a integração com os 
servidores da Dataprev (LDAP). O esforço para demonstração deste requisito e 
necessidade de envolvimento do time da Dataprev, podem tornar inviável em tempo de 
PoC, a realização dos testes. 
Desta forma, entendemos que estes itens podem ser dispensados de comprovação 
prática, e assim podem ser comprovados apenas com documentação. Para isso, 
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solicitamos que  sejam incluídos nestes itens a referência "Aceita-se somente 
documentação" 
 
RESPOSTA: Deve ser mantida a comprovação prática para os itens 84, 85 e 86, 
conforme consta no Termo de Referência publicado.  Cabe esclarecer que, conforme 
alínea b do item 3.1.1, a licitante deverá comprovar também a integração da solução 
com LDAP. 
 
 
 
EMPRESA WIPRO 
 

Conforme alinhado anteriormente, sempre pautados pela busca do aumento da 
competitividade e da redução de risco do investimento público, informamos que: 

  

1 - Discordamos da alteração dos requisitos do edital onde se pede a alteração da 
possibilidade de emissão de relatórios para a exibição em interface gráfica como 
por exemplo no item abaixo: 

  

Item 36 do Anexo 1 - Especificação Técnica - Requisitos da Solução - Termo 
de Referência: “A solução deve possibilitar a emissão de relatórios que 
apresentem ao menos o status dos processos, controle de carga, acessos e 
auditoria.” 

  

No tocante ao item acima, entendemos que uma solução que se proponha a 
possibilitar acesso a informações que apresentem ao menos o status dos 
processos, controle de carga, acessos e auditoria será aceita pela Dataprev. 
Está correto o nosso entendimento? 

  

Resposta: Está correto o entendimento, desde que a solução possibilite o 
acesso às informações em interface gráfica, sem a necessidade de 
manipulação de código, porém gostaríamos de saber na consulta pública se 
este requisito atende a todos os fornecedores. Após reavaliação pelas áreas 
técnicas, este requisito será alterado. Novo texto: “A solução deve 
disponibilizar o acesso às informações, através de interface gráfica, 
possibilitando apresentação ao menos do status dos processos, controle 
de carga, acessos e auditoria.” 

  

Tais alterações visam destacar funcionalidades extremamente específicas de um 
produto, em detrimento dos demais, o que fere o princípio da isonomia do 
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certame. Este mesmo tipo de alteração, da qual discordamos, também foi indicada 
e acatada pela Dataprev nos itens: 30, 34, 36 e 59.  

  

2 – Encontra-se atachada a descrição executiva da solução proposta pela Wipro e 
Oracle para o cenário de SaaS (Software as a Service), para o qual temos uma 
estimativa total de investimento de R$ 18.865.000,00. Sendo importante considerar 
que: 

  

·         Trata-se de uma solução completa no modelo de serviço, disponibilizada através 
de uma nuvem privada dentro das instalações da Dataprev; 

  

·         Considerando-se que os itens b, c, d, e, f do termo de referência, que são uma 
parcela muito pequena do objeto a ser contratado, não são afetados pelo modelo 
de contratação da solução, representamos abaixo uma simulação financeira 
simples sobre os dois possiveis modelo de contratação. Considerando que se 
tratasse do mesmo valor de investimento em ambos os modelos citados acima, e 
tendo como referência uma taxa de juros de 5% ao ano, teríamos: 

  

 o   Modelo de Licenciamento Perpétuo: 

§  Investimento Inicial em Licenciamento: R$ 9.482.500,00 

§  Investimento em Suporte por 60 Meses: R$ 158.041,00 (valor 
mensal)   

Em valor presente do investimento será de R$ 9.482.500,00 em 
licenciamento + R$ 8.374.704,00 em suporte = R$ 17.857.204,00 

  

 o   Modelo de SaaS: 

§  Investimento em Serviços por 60 Meses:   R$ 316.082,00 (valor 
mensal)  

Em valor presente o total a ser investido será de R$ 16.769.408,00 em 
serviço de SaaS 

  

Além de um claro benefício financeiro mínimo de cerca de R$ 1.100.000,00, 
entendemos que mitigar o risco de um alto investimento inicial em 
licenciamento, é o aspecto mais relevante a ser considerado para a tomada 
de decisão. 
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Nos mantemos à disposição para explicações, esclarecimentos e contribuições 
que julguem necessárias. 

  

EMPRESA ORACLE 
 
Foi solicitado que as empresas participantes da audiência pública se 
manifestassem em relação às alterações dos itens que foram questionados pela 
empresa IS Informática.  
 
Discordamos da alteração dos requisitos do edital onde se pede a alteração da 
possibilidade de emissão de relatórios para a exibição em interface gráfica como 
por exemplo no item abaixo: 
  
Item 36 do Anexo 1 - Especificação Técnica - Requisitos da Solução - Termo de 
Referência: “A solução deve possibilitar a emissão de relatórios que apresentem 
ao menos o status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria.” 
  
Nosso comentário: no tocante ao item acima, entendemos que uma solução que 
se proponha a possibilitar acesso a informações que apresentem ao menos o 
status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria será aceita pela 
Dataprev. Está correto o nosso entendimento? 
  
Resposta: Está correto o entendimento, desde que a solução possibilite o acesso 
às informações em interface gráfica, sem a necessidade de manipulação de 
código, porém gostaríamos de saber na consulta pública se este requisito atende 
a todos os fornecedores. Após reavaliação pelas áreas técnicas, este requisito 
será alterado. Novo texto: “A solução deve disponibilizar o acesso às 
informações, através de interface gráfica, possibilitando apresentação ao menos 
do status dos processos, controle de carga, acessos e auditoria.” 
  
Tal alteração visa destacar funcionalidade específica de um produto em 
detrimento dos demais o que fere o princípio da isonomia do certame, sendo que 
tais funcionalidades foram alterações provenientes de um questionamento de uma 
das empresas participantes da audiência pública.  E alterações semelhantes 
tambem foram indicadas nos questionamentos: 1 a 8 da empresa IS Informática. 
Para as alterações feitas no Termo De Referência oriundas da respostas aos 
questionamentos 1 a 8 da empresa IS Informática, nossa posição é de 
discordância por impossibilitar a participação da tecnologia da Oracle no futuro 
certame. 
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RESPOSTA DA DATAPREV QUANTO AS CONSIDERAÇÕES DAS EMPRESAS 
WIPRO E ORACLE SOLICITADAS PELA DATAPREV DURANTE A REUNIÃO E 
ENVIADAS CONFORME DESCRITO ACIMA: 
 

Questionamento 4: Uma vez que não identificamos as razões da discordância da 
licitante referente a este item, será mantido o texto proposto pelas áreas técnicas 
da Dataprev, conforme registrado em ata da consulta pública. 
 
Questionamento 8: A redação do requisito 65 foi alterado após questionamento de 
duas empresas.  Novo texto: "A solução deve disponibilizar informações de 
auditoria possibilitando a aplicação de políticas de segurança para os recursos da 
solução." 

Os itens do anexo I do TR alterados que envolviam exigências quanto a geração 
de relatórios, visam aumentar a ampla concorrência para esse processo. Como 
não é o objetivo das ferramentas de MDM gerar esses níveis de relatórios, tais 
exigências foram adequadas para permitir e viabilizar a participação de mais 
soluções de MDM. O mesmo objetivo ocorreu em relação ao requisito que trata 
sobre a contagem de acessos, o qual teve suas especificações simplificadas. 
Sendo assim, fica evidente que as alterações realizadas tiveram como principal 
objetivo atender o princípio da Isonomia, o qual a Oracle questionou. 

 
Rio de Janeiro, 10 de julho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


