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1. IDENTIFICAÇÃO 
Data: 26/01/2023 Início: 10:00 hs Término: 12:15 hs 
Local: Teams 
Moderadores: Eduardo Freitas de Oliveira e Leonel Vieira Araújo – DICR/SECT 

Assunto: 
Consulta Pública – Definição do Termo de Referência para Solução de 
Inteligência Artificial por um período de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo os serviços Suporte Técnico, bem como Capacitação Técnica e 
2.856 (duas mil oitocentas e cinquenta e seis) horas de Orientação técnica, a serem utilizados sob demanda. 

 
2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 
3. Assuntos tratados na Consulta  
N° Descrição 
1. Foi informado pelo moderador que:  Esta consulta está sendo gravada;  A consulta pública está sendo realizada pelo Teams, em função da Pandemia, uma vez que a Dataprev considera importante para a transparência do processo, o contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda 

existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens que considerar indispensáveis ao objeto contratado;   As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram publicadas no portal da Dataprev;  A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.   Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que o moderador estará controlando. 

2. Apresentação da equipe técnica da Dataprev e dos representantes das empresas. A 
dinâmica realizada na reunião foi o compartilhamento da lista de questionamentos. O moderador solicitou que fossem apresentados pontos que já pudessem ser 
debatidos. 

3. A PPN Tecnologia, reforçou que não encontrou na lista de requisitos algumas das 
indicações que haviam sugerido em uma planilha específica. Entende que há uma diferença de interpretação importante neste aspecto, e destaca que deve ser listado como ponto de atenção. Os demais questionamentos foram respondidos. 
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  4.  A Dataprev relatou preocupação com a baixa participação das empresas na reunião, pois a solução está sendo buscada há algum tempo, e incentivou que todos se 
manifestassem, para evitar o risco de ter um novo termo de referência sem respostas. Quer saber se há fatores impeditivos, para ver se realmente consegue 
contratar uma solução de inteligência artificial para a empresa. 

5. A equipe técnica da Dataprev prosseguiu com os questionamentos da PPN 
Tecnologia, com foco no Capítulo 6: relatou que está em análise o prazo de instalação da inteligência artificial, que foi descrito como curto. O Item 19 esclareceu 
a diferença entre vigência contratual e vigência de serviço, e foi esclarecida. 

6. Ao final dos questionamentos da PPN Tecnologia, o representante relatou sobre a planilha enviada com 2 abas: sendo a primeira de dúvidas do termo de referência que 
foram respondidas e a segunda de sugestões, questionamentos e alterações nos próprios itens. Gideon respondeu que ficaram muitas dúvidas quanto ao significado 
real de cada coluna, e não se aplicariam às respostas objetivas como geralmente ocorre na consulta pública. 

 7.  A equipe técnica da Dataprev perguntou se haveria algum requisito de restrição. A PPN Tecnologia destacou o Item 1.1.7., que ainda teria dúvidas quanto à 
obrigatoriedade de instalação em sistema operacional, pois a aplicação é preparada para 99% dos recursos rodarem em browser, e o restante só poderia ser aplicado para Windows. A equipe técnica da Dataprev perguntou se haveria alguma empresa 
em situação semelhante, de forma a não restringir a concorrência. Destacou ainda que, se não houver restrição, passará direto pelo tópico. 

8. Seguiu-se para os questionamentos da empresa Promon Logicalis. Iniciando pelo Item 1.3.2.16, A equipe técnica da Dataprev na resposta ao questionamento indicou 
que não poderia afirmar naquele momento a quantidade. No entanto entre a publicação das respostas e a sessão pública, o tema foi reavaliado e como há em andamento um processo de contratação de GPU’s, em paralelo ao de IA, foi 
apresentada uma sugestão de requisito relacionado infraestrutura com GPU que a Dataprev irá provisionar. Foi apresentada a seguinte modificação no texto do Termo 
de Referência: DE 1.3.2.16. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar a integração com plataformas de 
hardware para aceleração de treinamento de modelos de Deep Learning com GPU. PARA 
1.3.2.16. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar a integração com plataformas de hardware para aceleração de treinamento e escoragem de modelos de Deep Learning com GPU possibilitando podendo ser instalada, para estes fins, sem 
nenhum custo adicional na seguinte infraestrutura fornecida pela Dataprev: 1.3.2.16.1. Para o treinamento de modelos de Machine Learning e Deep Learning até 
2 servidores com as seguintes características: 1.3.2.16.1.1. 4 GPUs NVIDIA A-100 de 80 GB NVlink. 
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1.3.2.16.1.2. 1,5 TB de memória RAM. 1.3.2.16.1.3. 2 processadores Intel ou AMD com até 32 núcleos cada totalizando até 
64 núcleos. 1.3.2.16.1.4. Estes servidores poderão ser entregues à solução como Bare Metal ou 
servir de backend para a criação de até 56 máquinas virtuais com 1 vGPU de 10 GB de memória cada uma. 
1.3.2.16.2. Os servidores citados no item 1.3.2.16.1 poderão ser entregues à solução como Bare Metal ou servir de backend para a criação de até 56 máquinas virtuais com 1 vGPU de 10 GB de memória cada uma. 
1.3.2.16.3. Para escoragem(inferência) de modelos Machine Learning e Deep Learning, até 6 servidores com as seguintes características: 
1.3.2.16.3.1. 2 GPUs NVIDIA A-30 com 24 GB de memória. 1.3.2.16.3.2. 1,5 TB de memória RAM. 1.3.2.16.3.3. 2 processadores Intel ou AMD Intel ou AMD com até 32 núcleos cada 
totalizando até 64 núcleos. 1.3.2.16.3.4. Estes servidores poderão ser entregues à solução como Bare Metal ou 
servir de backend para a criação de até 48 máquinas virtuais com 1 vGPU de 4 GB de memória cada uma. Ao apresentar a modificação, questionou se traria impacto para alguma das 
empresas envolvidas. Não houve discordâncias expressas. 

9. Seguiu-se para os questionamentos da empresa IBM, que destacou que a maioria foi 
bem respondida. Em relação aos Itens 1.4.13.5.1 e 1.4.13.5.2, A equipe técnica da Dataprev destacou a negativa da sugestão de retirada de limites de cores e vCPUs 
porque não podem trabalhar com soluções de recursos indeterminados, e que, se os requisitos de hardware não sejam suficientes, que seja informado para possível revisão. Houve melhor detalhamento do motivo pelo qual o questionamento do Item 
1.3.2 e subitem 1.3.2.10 não estava com compreensão correta 

10. A empresa IBM debateu os itens 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.8 e 2.3.1.9, referentes 
à acurácia mínima de 80% da inteligência artificial e possíveis formas de substituição, como um mínimo de qualidade do documento. Destacaram a necessidade de 
apresentação da massa de testes, e ressaltaram que tentarão pensar em sugestões de arquitetura, observando a especificidade da Dataprev, com estimativas de predição. Logicalis também disponibilizou sugerir possibilidades neste aspecto. A 
equipe técnica da Dataprev respondeu que a preparação da massa de testes faz parte do critério de avaliação das empresas, e que a Dataprev realizará a avaliação 
crítica da seleção dos dados no termo de POC. A equipe técnica da Dataprev ressaltou ter expectativa de que a solução trate diferentes qualidades, e não padrão 
específico, aceitando uma acurácia mais ampla. 

11. Houve debate sobre as sugestões, restrições e esclarecimentos. A empresa Magna pediu que se for aberto prazo de esclarecimento para uma empresa, que seja aberto 
para todos, de modo formalizado, ou que a Dataprev ressalte que não será mais 
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possível, pois a empresa possui questionamentos que não foram passados porque não conseguiu enviar a tempo. O moderador propôs reabrir o prazo de 
questionamento, seja adiando a publicação da ata para lançar já com os novos questionamentos e respostas; seja publicando a ata já no dia 31 de janeiro, com os 
questionamentos sendo realizados dia 01 de fevereiro e reunião no dia 10 de fevereiro. Concordou-se com o recebimento dos questionamentos e a publicação das 
respostas e na sequencia tratar o ajuste do TR. 

12. A equipe técnica da Dataprev solicitou para IBM e Logicalis enviarem os 
questionamentos sobre o requisito de acurácia de 80% para que a Dataprev possa ter material para avaliação. Maria Teresa solicitou que seja informado se o questionamento é um fator de impedimento, e que estes sejam objetivos quanto à 
restrição ou não, agradecendo ainda qualquer sugestão de melhoria. 

13. Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 32 
participantes, e em função dos questionamentos adicionais à lista que precisam ser abordados em função da importância do processo, foi informado 
que haverá publicação desta ata no dia 06/02/23, reabertura de prazo dos questionamentos até o dia 08/02/23. Solicitada também a todos a objetividade na apresentação dos 
questionamentos para dar continuidade à construção do processo licitatório, lembrando que a não existência de propostas suficientes, não possibilitará dar 
continuidade à fase externa da licitação.  
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta 

 
Fornecedores: 
 
Empresa: IBM 
Henrique Almeida - henrique.almeida@ibm.com 
Fábio Lima - fabiofl@br.ibm.com 
Alberto Bem - alberto.bem@ibm.com 
 
Empresa: GO SHARP BRASIL 
Gustavo Henrique Carvalho Gonzalez - gustavo.gonzalez@go-sharp.com 
 
Empresa: Universidade de Brasília (UnB) 
Nome: Prof Victor Rafael Rezende Celestino - vrcelestino@unb.br 
 
Empresa: AWS 
Cesar Nobre - csrnobre@amazon.com 
Lucas Lopes Carrera - lopesllc@amazon.com 

 
Empresa: Magna Sistemas 
André Nascimento - anascimento@magnasistemas.com.br 
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Empresa: SAS 
Rogerio Ribeiro - rogerio.ribeiro@sas.com 
Vitor Conde - vitor.conde@sas.com 
Weyner Aguilera - weyner.aguilera@sas.com 
 Empresa: Promon Logicalis 
Andre Urbano - andre.urbano@la.logicalis.com 
André Muraki - andre.muraki@la.logicalis.com 
Annick Diallo – annick.diallo@la.logicalis.com 
Carlos Kato – carlos.kato@la.logicalis.com 
Fabio Hashimoto – fabio.hashimoto@la.logicalis.com 
Gustavo Ortolan – Gustavo.ortolan@la.logicalis.com 
Juliano Carboneri – juliano.carboneri@la.logicalis.com 
Leonardo Benesta – leonardo.benesta@la.logicalis.com 
Thiago Fernandes – thiago.fernandes@la.logicalis.com 
Wagner Silva - wagner.silva@la.logicalis.com 
 Empresa: PPN Tecnologia 
Marcello Rangel - marcello.rangel@ppntecnologia.com.br 
 
Empresa: Global Hitts 
Andrigo Silva – andrigo.silva3@globalhitts.com.br 
Margate Silva – margarete.silva@globalhitts.com.br 
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Marcus Violento – marcus.violento@globalhitts.com.br 
  Participantes da Dataprev: 

 Eduardo Freitas de Oliveira 
 Leonel Vieira Araújo 
 Elton Batista Dantas Muniz 
 Amaury Teofilo Brasil Filho 
 Ana Claudia Vasconcelos Rodrigues 
 Carlos Alberto Magalhães Ferreira 
 Carlos Alberto Torres Quintanilha 
 Carlos Wagner da Silva 
 Caroline Barbosa Costa 
 Cezar de Souza Matos 
 Fabiano Soares Martins de Alencar 
 Flavio Vieira 
 Francisco Haroldo Lima Timbo 
 Gideon Marinho Gonçalves 
 Leandro Cianconi de Paiva Rodas 
 Leonardo de Araújo Rogel 
 Lucio Antoniolo Netto 
 Mabel Melo Sousa 
 Maria Teresa Salek Dick 
 Marilia Dias Barreto 
 Michele de A. Martins Rodrigues 
 Natalia Barbosa Ramos 
 Nelson Luiz Leal Fernandes 
 Rafael Figueiredo Fernandes 
 Rigan André Campos Gonzalez 
 Victor Rafael Rezende Celestino 


