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Rio de Janeiro, 09 de junho de 2020. 

 

Respostas aos questionamentos da empresa Quality Software S/A - Termo de 

Referência para Contratação de Solução de Auditoria Interna 

 

QUESTIONAMENTOS TÉCNICOS  

 

1. Item 5.1 Cronograma e Anexo II Item 1.1.11 – Migração de dados   

 

a. Quais dados e informações serão alvo de migração;  

Resposta: 

Todas as informações relativas às etapas previstas no Referencial Técnico da 

Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal 

- MOT/2017 (Aprovado pela IN SFC nº 03, de 09 de junho de 2017) – 

PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS e 

MONITORAMENTO. 

 

b. Qual arquitetura do sistema que serão migrados os dados;  

Resposta: 

Sistema em nuvem hospedado na Embratel Cloud e banco de dados Oracle. 

 

c. Em função de definição da arquitetura, realizar o DE PARA dos sistemas 

origem e destino, configuração da metodologia de Auditoria o tempo 

médio de migração de sistemas são 60 dias é possível revisar o prazo e 

incluir mais 30 dias para as atividades de implantação?  

Resposta: 

Não, devido ao prazo que temos para substituir o sistema atual antes do 

vencimento do atual contrato.  

 

 

2. Cronograma Físico Financeiro  

 

a. As licenças serão disponibilizadas no primeiro mês a partir da fase de 

planejamento e parametrização, gerando os custos e dispêndios inerentes 

à mesma, portanto gostaria de sugerir a medição das licenças a partir da 

disponibilização das mesmas para implantação;  

Resposta: 

Não, só efetuaremos o pagamento das licenças após a disponibilidade da 

solução do ambiente de produção. 

 

b. Em consequência da medição das licenças na fase de Planejamento, 

gostaria de sugerir o ajuste percentual na tabela ANEXO VI - Planilha de 

Preços, conforme abaixo. 
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Item % Valor da Etapa 

Planejamento – Fase disponibilização 

das licenças 

35% 

Parametrização 5% 

Migração dos Dados 10% 

Testes 10% 

Homologação 5% 

Capacitação 10% 

Implantação 25% 

 

Resposta: 

Não iremos alterar porque só efetuamos pagamentos de licenças após a 

disponibilidade da solução no ambiente de produção. 

 

 

3. Capacitação Técnica  

 

a. Definir quantidade de usuários conforme o perfil, bem como o 

quantitativo de usuários para licenciamento.  

Resposta: 

A quantidade de usuários ativos por perfil alvo: 

• Administrador - 4 (quatro); 

• Gestor de Auditoria – 10 (dez) usuários; 

• Auditor – 25 (vinte e cinco); 

• Auditado – 15 (quinze); 

• Consulta – 3 (três). 

Foi retirado perfil Multiplicadores da Auditoria 

A solução da CONTRATADA deverá garantir escalabilidade do ambiente de 

infraestrutura, devendo suportar no mínimo 60 (sessenta) usuários ativos e 

concorrentes. (Requisito Não Funcional 1.10.4) 

 

 

4. No Anexo II o item 1.1.2. As ações e custos para eventuais integrações serão 

suportados pelos valores orçados para o suporte técnico mensal.  

 

a. Esclarecer se este custo dever ser adicionado ao suporte mensal?  

Resposta: 
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Não deve ser adicionado. 

 

 

5. No Anexo II o item 1.8.4. O ambiente de hospedagem da solução, como também 

a guarda das respectivas cópias de segurança e, caso haja, a replicação dos dados 

deverão ser em território brasileiro;  

 

a. A solução encontra-se hospedada em múltiplos sites no mundo fora do 

Brasil no ambiente AWS (Amazon Web Services). Toda a infraestrutura e o 

sistema possuem certificação SOC I, II e III, ISO 27.001 demais certificações 

e normas de segurança. Isto é impeditivo para participação do certame?  

Resposta: 

Sim. Seguimos as orientações da Norma Complementar 

14/IN01/DSIC/SCS/GSIPR e o Acordão TCU Plenário AC-1739/2015. 

 

 

6. No IV – POC - Qual o percentual de aderência que o proponente deverá possuir 

para ser aprovado na POC?  

Resposta: 

O objetivo da POC é avaliar se a solução do Licitante reúne condições potenciais 

para satisfazer a necessidade da Dataprev. 

 

 

7. Licenciamento Definir quantidade de usuários conforme o perfil abaixo que 

farão uso da solução.  

i. Administradores da Solução; 

ii. Auditores; 

iii. Gestores de Auditoria; 

iv. Multiplicadores da Auditoria; 

v. Auditados; 

vi. Consulta. 

 

Resposta: 

• Administradores da Solução – 4 (quatro); 

• Auditores – 25 (vinte e cinco); 

• Gestores de Auditoria – 10 (dez); 

• Auditados – 15 (quinze); 

• Consulta – 3 (três). 

A solução da CONTRATADA deverá garantir escalabilidade do ambiente de 

infraestrutura, devendo suportar no mínimo 60 (sessenta) usuários ativos e 

concorrentes. (Requisito Não Funcional 1.10.4) 

Foi retirado perfil Multiplicadores da Auditoria 
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8. Item 4 – Prova de conceito. Haverá validação dos requisitos Funcionais e não 

funcionais antes da etapa de lances, ou a tabela pertencente ao ANEXO IV – 

TABELAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, somente 

será entregue pelo licitante após a etapa de lances e somente pelo vencedor da 

licitação?  

Resposta: 

Não. A validação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais ocorrerá no 

momento da Prova de Conceito. 

 

 

9. O Objeto do Contrato  no Item 2 trata da contratação por 60 meses, porém no  

ITEM  5.1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ao se somar os prazos em dias das 

atividades relacionadas chega-se ao total de 113 dias, 3,76 meses e como a linha 

8 da tabela apresenta complemento do período em 58 meses, favor verificar se o 

tempo total do contrato será superior a 60 meses conforme cálculo exposto.  

Resposta: 

O tempo total do contrato é de 60 meses. O referido Cronograma foi revisto na 

nova versão do TR. 

 

 

10. No item 7.3 Infraestrutura de treinamento, nosso portfólio temos as 

modalidades de turma presencial e online com o mesmo conteúdo 

programático e mesma carga horária, de forma que ao optar por execução 

da mesma no modelo online, os custos serão apresentados para execução 

nesse modelo.  

Resposta: 

Texto foi alterado na nova versão do TR. 

 

 

11. Item 7.5 composição das turmas, confirmar o entendimento se serão total de 

03 turmas para cada perfil: Administradores da Solução, Auditores, Gestores 

de Auditoria e Multiplicadores da Auditoria, total de 12 turmas com 08 

participantes?  

Resposta: 

O texto foi alterado na nova versão do TR. 

 

 

12. No item 7.6 Material Didático, favor detalhar o termo cópia da apresentação 

na frase, “Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da 

DATAPREV, a CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação em 

formatos padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML)”. 

Resposta: 

Esta cópia faz referência as apresentações, provavelmente em POWERPOINT, que 
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eventualmente forem utilizadas para a explanação e transmissão dos conteúdos 

durante as aulas.  

 

 

13. No item 7.6 Material Didático, o material aplicado em treinamentos são 

registrados e não são passiveis de reprodução e divulgação sem autorização 

do produtor, favor detalhar melhor esse item.  

Resposta: 

Conforme colocado no Termo de Referência, ratificamos que a Dataprev se 

reserva o direito, que poderá ou não ser utilizado, de efetuar a reprodução de 

trechos do material didático usado nas aulas. Tal reprodução se destinaria à 

realização de ações de repasse interno de conhecimento junto a outros 

empregados que em momento futuro eventualmente constarmos precisarem, em 

alguma medida, utilizar a ferramenta. Não sendo assim, tal necessidade teria que 

ser atendida por meio de novas turmas externas por parte do fornecedor, o que 

poderia dilatar desnecessariamente a amplitude do contrato no que diz respeito 

à capacitação. Vale ressaltar que as referidas reproduções se dariam de forma 

parcial, não envolvendo integralmente o material. 

 

 

14. Item 9.0 – O fabricante cederá a contratante o direto do uso não exclusivo do 

software pelo período contratado, favor validar o entendimento.  

Resposta: 

O texto será alterado para “Ceder à DATAPREV os direitos de uso não exclusivo da 

solução de Auditoria Interna, a partir do contrato celebrado, durante a vigência 

do mesmo;” 

 

 

15. Referente ao Item 12 Solução de ocorrências, já se possui um SLA padrão do 

distribuidor e fabricante para todos os clientes em território nacional.  

Resposta: O SLA a ser utilizado deverá ser o estipulado no TR. 
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