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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 05/08/2022 Início: 14:00 h Término: 14:34 h 

Local Teams 

Moderador: Emerson Medeiros Dantas - DENM 

Assunto: [Consulta Pública de Parceria] - Solução de Backup as a Service.  

 

2. Lista de participantes da reunião – Anexo I 

3. Assuntos tratados na consulta 

 

 

Nº Descrição 

1.  Foi informado pelo moderador que:  
 

• Esta consulta está sendo gravada;  

• As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, 
foram publicadas no portal da Dataprev;  

• Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, 
que o moderador estará controlando.  

• Objetivo da videoconferência: Alinhar expectativa em relação ao objeto de 

parceria e evoluir o termo de referência. 

2.  Inicialmente foi questionado, às empresas que enviaram suas dúvidas, se tais 
questionamentos foram esclarecidos. Nenhum participante apresentou objeção 
quanto a qualquer item. Em seguida, foi dada oportunidade para realização de 
novos questionamentos pelos participantes.  

3.  Sobre o ciclo do processo, ZADARA perguntou se haverá algum momento em 
que as empresas apresentarão suas propostas técnicas. 
Foi respondido que sim. Foi informado também que, após a videoconferência, a 
DATAPREV fará a publicação do Termos de Referencia atualizado no dia 
18/08/2022, no portal (https://portal.dataprev.gov.br/) , e posteriormente as 
empresas terão um prazo para manifestação de interesse. Após estas etapas, a 
DATAPREV avaliará as propostas técnicas e comerciais apresentadas.  

4.  ZADARA questionou sobre o PERÍODO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, se o 
prazo será apresentado pela DATAPREV no edital definitivo.  
A DATAPREV apresentou o cronograma atual, informando as datas de 
divulgação da ATA da videoconferência (11/08/2022), do termo de referência 
atualizado (18/08/2022) e data limite para manifestação de interesse 
(19/08/2022). Informou Foi informado também que, após as manifestações de 
interesse, será apresentado um novo prazo para entrega de propostas. 

5.  Sobre a entrega de propostas, por parte das empresas, a ZADARA perguntou 
como a DATAPREV espera receber as propostas/projeto, se seria por meio de 
uma apresentação escrita ou oral. Foi respondido que as empresas, inicialmente, 
deverão enviar as propostas, por escrito, para o e-mail 
parcerias@dataprev.gov.br . Caso necessário, a DATAPREV solicitará uma 
reunião para apresentação oral ou defesa da proposta.   

6.  Ainda sobre a ENTREGA DE PROPOSTA, ZADARA questionou se será 
necessário envio de propostas técnicas e comercial, simultaneamente, ou apenas 
a proposta técnica para avaliação, de acordo com o termo de referência. 

https://portal.dataprev.gov.br/
mailto:parcerias@dataprev.gov.br
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Foi respondido que serão avaliadas as propostas técnica e comercial, tendo como 
base o termo de referência.  

7.  Sobre CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, foi questionado pela empresa ZADARA, se 
a modalidade adotada pela DATAPREV está baseada na lei 13.303 e se o critério 
de avaliação será o cumprimento dos requisitos estabelecidos no termo de 
referência e as necessidades da DATAPREV. 
A DATAPREV informou que o entendimento está correto e reforçou ainda que a 
avaliação será feita visando a oportunidade de negócio. Deixou claro também que 
não se trata de uma contratação, a DATAPREV vai fechar a parceria em conjunto, 
sendo assim, a própria criação do produto será feita em conjunto com o parceiro. 

8.  Foi questionado, pela ZADARA, se as empresas terão a liberdade de apresentar 
propostas com sugestões de outras características ou produtos mais simples que 
podem atender os requisitos desejados, desde que estejam em conformidade 
com o que estabelecidos no termo de referência. Indagou ainda, se o CRITÉRIO 
DE AVALIAÇÃO será baseado na proposta técnica que melhor cobrir os 
requisitos apresentados no termo de referência e apresentar os diferenciais 
técnicos que a DATAPREV considera ideal. 
Foi respondido que a base e o foco de avaliação da DATAPREV é o termo de 
referência e que as especificações técnicas são uma condição essencial e 
indispensável. 

9.  Sobre o objeto da parceria, a empresa ZADARA, questionou: “Nosso 
entendimento, a DATAPREV gostaria de ter uma nuvem de cloud, onde ela 
pudesse ter em um DATACENTER, ou nas localidades onde a DATAPREV 
atende nos estados brasileiros onde a DATAPREV atende, instalação de 
equipamentos físicos e serviços gerenciados completo envolvendo toda a parte 
de serviço gerenciado de backup, hardware, software, serviço, em cada uma 
dessas localidades. E que essa infraestrutura fale entre si, ou seja, que permita 
que eu possa fazer um backup de uma localidade para outra, ter um cliente num 
determinado estado fazendo isso para múltiplas regiões e armazenando esses 
dados em réplicas e copias diferentes e em locais diferentes, e permita 
gerenciamento nessa parceria de forma conjunta, ou seja, a DATAPREV vai fazer 
toda essa parte de Smart Hands, gerenciar através de NOCS, SOCS e serviços 
e outras ações junto aos clientes, e o parceiro vai fazer essa sustentação técnica 
para dar apoio à DATAPREV.” 
 
Foi respondido que, de forma geral, o entendimento da empresa está correto, 
tendo em vista o que foi especificado no termo de referência, e na oferta da 
solução na modalidade On-premise. Foi acrescentado ainda, que a DATAPREV 
possui uma nuvem, a GOVCLOUD, e existe a necessidade de hospedar a 
solução nela, pois esse é um direcionamento estratégico que está no PDTI da 
DATAPREV, um alinhamento da alta administração da empresa. Trazer essa 
solução para dentro da nossa nuvem, implica em instalar a solução dentro do 
DATACENTER (Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro) e isso ainda será refinado 
dentro no Termo de referência. 
A DATAPREV tem a necessidade de ofertar essa solução para múltiplos 
inquilinos, possivelmente em mais de uma região geográfica. 

10.  Sobre REGRAS DE PARTICIPAÇÃO, ASPER questionou se a participação no 
processo será limitada às empresas que participaram da videoconferência ou 
está aberto a outras empresas. 
Foi respondido que a videoconferência é uma etapa para sanar possíveis dúvidas 
dos interessados e aprimorar o termo de referência. Uma vez que o Termo de 
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referência atualizado for publicado no portal, qualquer empresa que queira 
manifestar interesse poderá participar do processo. 

11.  Sobre CRIAÇÃO DAS PROPOSTAS, a empresa ASPER questionou se o 
processo será feito como co-criação (DATAPREV e empresa participante). As 
empresas apresentarão uma proposta técnica e comercial, adequada ao Termo 
de referência, e após uma avaliação da DATAPREV, essa proposta será 
devolvida para adequação.  
Foi respondido que sim, e que a ideia é construir um modelo de negócio, junto 
com o parceiro, para comercializar. 

12.  Sobre CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, a empresa ZADARA questionou se, na 
interpretação da DATAPREV, existe a vantajosidade na participação de um 
fabricante dentro do processo, e quais os critérios que serão utilizados para 
avaliação nesse quesito. 
A DATAPREV respondeu que parte da especificação é direcionada para os 
documentos estratégicos da empresa, e que o PDTI, como plano diretor de 
tecnologia, é referenciado e documentado dento do termo de referência. O PDTI 
preconiza em alguns de seus tópicos, uma estratégia de sempre que possível, 
contratar diretamente os detentores da patente. É um requisito desejável, existem 
outros critérios técnicos, mas isso será levado em consideração. 

13.  A empresa ZADARA, questionou se o critério que a DATAPREV adotou, em 
relação ao valor cobrado pela leitura dentro do projeto, seria: Por terabyte 
protegido, e que o hardware, software e a gestão serão responsabilidade do 
parceiro. 
Foi respondido que a DATAPREV fez uma pesquisa de mercado para entender 
como as principais soluções endereçavam, e o volume protegido parece ser um 
dos padrões de mercado. Tendo o volume protegido como referência, a 
DATAPREV entende que é possível fazer o modelo de comercialização e 
cobrança em cima desta métrica. 
 

14.  Sobre CONTRATO, a ASPER questionou qual o tempo previsto de contrato. 
A DATAPREV respondeu que, após as demonstrações de interesse, será 
realizada a etapa de criação do modelo de negócio e do modelo de contratação. 
Nesta etapa será discutido o prazo e período do contrato. É um momento 
posterior a evolução do termo de referência e da evolução dos requisitos no ponto 
de vista técnico. 

15.  A empresa VEEAM questionou se as sugestões dadas pelas empresas serão 
apresentadas no termo de referência.  
A resposta foi que sim. Todas as contribuições para ajuste no Termo de referência 
serão publicadas no dia 18/08/2022.  
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta 

 

1. EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

• ASPER TI 
o Participantes:  

▪ Eduardo França - eduardo.franca@asperti.com.br  
▪ Lucila Guidi - lucila.guidi@asperti.com.br 

• Microsoft 
o Participantes: 

▪ Daniel Rogerio - drogerio@microsoft.com 
▪ Luiz Fernandes - lfernandes@microsoft.com 
▪ Paulo Carneiro - Paulo.Carneiro@microsoft.com  
▪ Camilla Rocha - Camilla.Rocha@microsoft.com  

• Veeam Software 
o Participantes: 

▪ Áquilla Soares - Aquilla.Soares@veeam.com  
▪ Carlos Mello - Carlos.Mello@veeam.com 

• Zadara 
o Participantes: 

▪ Robson Moraes Andrade - robson@zadara.com.br  
▪ Raul - raul@zadara.com.br  
▪ Joaquim Santos - Joaquim@zadara.com.br  

 

2. PARTICIPANTES DA DATAPREV 

 

• emerson.dantas@dataprev.gov.br 

• oscar.marques@dataprev.gov.br 

• rodrigo.almeida@dataprev.gov.br 

• alan.asantos@dataprev.gov.br 

• armando.barcellos@dataprev.gov.br 

• ana.karolina@dataprev.gov.br 

• eduardo.araujo@dataprev.gov.br 

• francisco.randrade@dataprev.gov.br 

• fabricio.paiva@dataprev.gov.br 

• gustavo.nery@dataprev.gov.br 

• fernando.diniz@dataprev.gov.br 

• susana.tres@dataprev.gov.br 

• humbertho.mattar@dataprev.gov.br 

• alessandro.moreira@dataprev.gov.br 

• ludmila.barbosa@dataprev.gov.br 
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