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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 25/08/2022 Início: 10:00 hs Término: 11:00 hs 

Local: Teams 

Moderador: Eduardo Freitas de Oliveira – DICR/SECT 

Assunto: 
Consulta Pública - Contratação de Serviço de Testes de Intrusão nas 
aplicações WEB, disponibilizadas na internet pela Dataprev. 

2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 

3. Questionamentos e Respostas da Consulta Pública– Anexo II 

4. 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. A dinâmica utilizada na Reunião com os fornecedores foi questionar as empresas que 
enviaram suas dúvidas, se as mesmas foram esclarecidas, e se todos haviam lido os 
questionamentos enviados. Em seguida foi iniciada a leitura dos questionamentos 
enviados pela Global Technology. 

3. A Dataprev informou que o item 2 do questionamento da Global Technology foi 
encaminhado ao departamento jurídico a fim de auxiliar na resposta e será respondido 
posteriormente. 
Obs: a resposta ao item 2 consta no anexo II desta ata. 

  4.  Com relação ao item 4.13 do Termo de Referência, a 3 Elos questionou o fato de incluir 
a certificação CISM – Certified Information Security Manager e não incluir a CompTIA.  
A Dataprev informou que incluíram para ampliar um pouco mais o leque e ter 
certificações mais voltadas para o lado teórico e outras mais voltadas para o lado 
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prático. 
A 3 Elos e a Be Safe informaram que atualmente possuem restrição ao atendimento 
pois, no momento, não possuem profissionais com as certificações e quantidades 
exigidas. 
A Global Technology e Telefônica não apresentam restrições. 

5. A Be Safe sugeriu incluir uma das certificações prática e uma teórica para não limitar 
a participação. Sugeriu no chat do TEAMS: “CPENT, CEH PRACTICAL. 

6. A Be Safe solicitou mais informações sobre a garantia do serviço (Item 5.1) e 
questionou sobre o item 3.3, sobre o fato das reuniões de abertura de cada contratação 
serem realizadas presencialmente. Informou que são reuniões rápidas e isso aumenta 
o custo e limita empresas de fora do Rio. Sugerem que sejam feitas remotamente.  
A Dataprev esclareceu que as reuniões estão sendo feitas remotamente. 

 7. 
 

A Global Technology informou que o CTO se atrasou, mas que ele verá a gravação 
posteriormente. 

8. Por solicitação da área técnica, fica registrado que, para todos os participantes, os 
demais itens da Especificação Técnica e Termo de Referência não abordados nesta 
Consulta Pública não restringem a participação das empresas presentes no certame, 
e temos o “de Acordo” de todas para esta afirmativa. 

9.  Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 28 
participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 16/09/22 e 
esta ata no dia 31/08/22.  
Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não 
existência de propostas suficientes, não possibilitará dar continuidade à fase 
externa da licitação. 
Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos! 
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta   

 

• Be Safe Brasil 

 

o Participante: 
 

• Leonardo Benatto – E-mail: leonardo@besafebrasil.com.br 

 

 

• Telefônica Brasil S/A 

 

o Participantes: 

 

• Fabio Garcia - E-mail: fabio.sgarcia@telefônica.com 

• Wesley Maia Podlyska - E-mail: wesley.podlyska@telefônica.com 

• Rodrigo Munhoz Taddei Ramos - E-mail: rodrigo.ramos@telefônica.com 

• Darlington Ribeiro Bezerra -   

 
 

• 3 Elos Segurança em TI 

 

o Participante: 

 

• Marcelo Duarte – E-mail: mduarte@3elos.com.br 

 
 

• Global Technology 

 

o Participantes 

 
• Sergio Garcia – E-mail: sgarcia@globaltechnologysaas.com 

• Ramon Escobar  
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• Participantes da Dataprev: 

 

• Carlos Wagner 
• Nelson Fernandes 
• Paulo Roberto Alves de Almeida 
• Michel Bruno 
• Jailton Neves 
• Alexandre Arruda de Amorim 
• Rafael Figueiredo Fernandes 
• Leandro Lima Raineri 
• Fernando Chagas de Almeida 
• Leonardo Rogel 
• Patricia Pinto 
• Paulo Quintanilha 
• Ricardo Piquet 
• Edmilson Piraciaba 
• Cezar Matos 
• Lucio Antoniolo 
• Eduardo Freitas de Oliveira 
• Danilo Folly Freitas Rodrigues 
• Leonel Vieira Araujo 
• Elton Batista Dantas Muniz 
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ANEXO II 

RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS 

Consulta Pública para Contratação de 

Serviço de Testes de Intrusão nas 

aplicações WEB, disponibilizadas na 

internet pela Dataprev. 
 

Data: 25/08/2022 










