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 1. Introdução Este documento destina-se a prestar os esclarecimentos dos questionamentos realizados pelos Licitantes após a Consulta Pública, referente a Contratação de 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. Questionamentos da PPN: 

  

  Resposta: Este item aplica-se, principalmente, mas não se restringido, aos dados que poderão estar armazenados em nuvem pública, referentes ao Lote 2. O requisito vem a atender normativos de segurança e à legislação vigente, deste modo as restrições indicadas no item mantêm-se e o requisito será mantido.  

  Resposta: Os itens 1.4.5 e 2.4.5 indicam o uso do TLS 1.3. Iremos estudar a possibilidade de ajustar os itens impactados.  

  Resposta: O requisito vem a atender normativos de segurança e à legislação vigente, deste modo as restrições indicadas no item mantêm-se e o requisito será mantido.  



  

  Resposta: O item refere-se aos dados manipulados pela solução. A contratada deverá garantir em sua oferta de solução em nuvem este isolamento. O requisito vem a atender normativos de segurança e à legislação vigente, deste modo as restrições indicadas no item mantêm-se e o requisito será mantido.  
 

  Resposta: As referências corretas são 2.4.15.5 e 2.4.15.5.1, respectivamente. O item será corrigido.  

  Resposta: As referências corretas são 2.4.15.5 e 2.4.15.5.1, respectivamente. O item será corrigido.  

  Resposta: O item precisa ser atendido conforme o enunciado, independentemente de como seja configurado.  

  Resposta: Qualquer recurso classificado na categoria de chave criptográfica, nos limites da especificação técnica do Termo de Referência, deve atender ao item citado acima.  



  

  Resposta: Os formatos/bancos estão descritos nos itens 1.3.2.13, 1.3.3.3, 2.3.1.2.  

  Resposta: O item refere-se ao eventual fornecimento em nuvem pública, o que é aplicado apenas ao Lote 2. O item acima deve ser atendido para esse caso.  
 

  Resposta. Os itens 1.3.3.4 e 1.3.5.6 referem-se aos formatos mencionados. Os itens serão mantidos. Não ficou claro se esses itens são impeditivos para a solução do participante.  

  Resposta: Os itens 1.4.13.3.2 e 2.4.15.3.2 indicam o sistema operacional Linux como um dos Guest OSs.  

  Resposta: O item informa os limites disponíveis, pela Dataprev, para instalação da solução on premises em servidor bare metal. Os itens referentes à volumetria e desempenho estão descritos nos parágrafos 1.2.1, 1.5, 2.2.1, 2.3.1.1 e 2.5.  



  

 Resposta: A sugestão poderá ser considerada, sem que, necessariamente, haja ajustes nos itens relacionados. O item informa os limites disponíveis, pela Dataprev, para instalação da solução on premises em ambiente virtualizado.  

  Resposta: O item será mantido, pois reflete restrição técnica da Dataprev.  

  Resposta: O item será mantido, pois reflete restrição técnica da Dataprev.  

 
  Resposta: Esse item refere-se à instalação on premises. O item será mantido, pois reflete restrição técnica da Dataprev.  

  
 Resposta: O item não se refere à linguagem de programação.  



  

  Resposta: Sim, como expresso no item.  

  
Resposta: Algumas das sugestões acima já estão previstas na especificação técnica do TR. A 
solução do Lote 1 deve ser fornecida exclusivamente on-premises. 
******** 
3. Questionamentos da Logicalis: 
Esclarecimento 1 (recebido em 10/01/2023) 
Do item 1.5.3. A SOLUÇÃO DE IA deverá suportar pelo menos 250 acessos simultâ-
neos nas funções de administração, desenvolvimento e demais manipulação dos 
componentes disponíveis para acesso pelos usuários. 
 
Sugerimos que a solução deve iniciar com 100 acessos simultâneos, possibilitando 
crescimento de 10 em 10 usuários, devendo suportar pelo menos 250 acessos simul-
tâneos. 
 
Resposta: O planejamento para o uso da solução prevê a quantidade de acessos simultâneos, 



  

conforme descrito no item citado. Isso deverá ser possível, efetivamente, imediatamente após a 
implantação. 
Esclarecimento 2 (recebido em 10/01/2023) 
 
Do item 1.5.15 
Solicitamos a DATAPREV informar se poderíamos utilizar o ambiente atual de 
haddop já em uso pela Dataprev, ao invés de se criar um novo ambiente? 
 
Resposta: O item referenciado não consta no Anexo I do Termo de Referência.  A solução deverá 
ser ofertada e instalada integralmente pela contratada em ambiente apartado e sem 
compartilhamento de recursos com o Hadoop instalado na Dataprev. 
Esclarecimento 1 (recebido em 1/02/2023) 
 
Do item 1.5.3. A SOLUÇÃO DE IA deverá suportar pelo menos 250 acessos simultâneos nas 
funções de administração, desenvolvimento e demais manipulação dos componentes disponí-
veis para acesso pelos usuários. 
Para o correto licenciamento da nossa solução, possibilitando assim equalizar nossa competiti-
vidade com as outras soluções de mercado, necessitamos saber o perfil dos usuários de aces-
so da solução, como quantos serão para administração, quantos serão para criação de mode-
los ou afins e quantos serão apenas para visualização? 
 
Resposta: Este item será ajustado para indicar as quantidades mínimas de acessos simultâneos 
por perfil de usuário. 
Esclarecimento 2 (recebido em 1/02/2023) 
Do item 2.4.5.A comunicação dos ambientes remotos com a CONTRATANTE deve implementar 
TLS 1.3 como métodos criptográficos para garantia da confidencialidade e da autenticidade da 
comunicação. 
Para viabilizar nossa participação no certame, pois nossa solução ainda não atende a versão 
1.3 do protocolo, solicitamos que o texto seja alterado para: 
“2.4.5. A comunicação dos ambientes remotos com a CONTRATANTE deve implementar TLS 
1.2 ou superior como métodos criptográficos para garantia da confidencialidade e da auten-
ticidade da comunicação.” 
Ainda, caso seja imprescindível que o protocolo na versão 1.3 seja utilizado, sugerimos o se-
guinte texto: 
“2.4.5. A comunicação dos ambientes remotos com a CONTRATANTE deve implementar TLS 
1.2 ou superior como métodos criptográficos para garantia da confidencialidade e da auten-
ticidade da comunicação. 

2.4.5.1. Decorridos 12 meses após a assinatura do contrato, o protocolo TLS 1.3 deve 
estar disponível para novas implementações e migrações, caso necessário.” 
 
Resposta:  Este item será reavaliado internamente, podendo ou não ser reescrito. 
 
 


