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1. OBJETO 
 
1.1. Trata o presente processo da Aquisição de Solução de Information Technology 

Service Management - ITSM com garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
incluindo prestação dos serviços de Capacitação Técnica e 2880 horas de Orientação 
Técnica a serem utilizadas sob demanda. 
 

1.2. A contratação deverá considerar os itens definidos abaixo, a saber: 
 

ITEM DESCRIÇÃO / PRODUTO 
QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

UNIDADE 

1 

a) Licenciamento de Solução ITSM on-premises para usuários 
analistas exclusivos, com garantia e atualização por 36 meses. 

50 Usuário 

b) Licenciamento de Solução ITSM on-premises com usuários 
concorrentes, com garantia e atualização por 36 meses. 

1200 Usuário 

c) Instalação da Solução ITSM on-premises (Evento Único). 1 Unidade 

d) Migração de base de dados para Solução ITSM on-premises 
(Evento único). 

1 Unidade 

e) Orientação Técnica. 2.880 Hora 

f) Capacitação Técnica Administração Presencial. 7 Turma 

g) Capacitação Técnica Administração On-line. 7 Turma 

h) Capacitação Técnica Integração e Desenvolvimento 
Presencial. 

2 Turma 

i) Capacitação Técnica Integração e Desenvolvimento  
On-line. 

 
 2 

 

Turma 

 
1.3. Esta contratação será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, na 

modalidade de Pregão. 
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1.4. Os componentes de software que constituem a solução a ser fornecida não devem expirar 
após o término da garantia ou o período de suporte do fabricante aos componentes da 
solução, ou seja, as licenças devem ser perpétuas. 

 
1.5. Os produtos que compõem a solução não devem estar com término do suporte (End-of-

Support) anunciado, isto é, devem estar em produção e serem suportados pelo fabricante 
no momento da assinatura do Pedido de Compra / Contrato. Após ser anunciado o 
término do suporte dos produtos que compõem a solução, o serviço de suporte deverá 
permanecer por, no mínimo, o período de vigência da garantia. 

 

1.6. A especificação técnica da Solução de Information Technology Service Management 
- ITSM a ser adquirida está contida no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deste 
Termo de Referência. 
 

2. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 
2.1. A LICITANTE deverá encaminhar os seguintes documentos para efeitos de classificação 

e habilitação: 
 

2.1.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), 
conforme ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, em papel timbrado e com identificação do emitente (nome 
completo, e-mail e telefone de contato), em original ou cópia autenticada, emitido 
por empresa pública ou privada, comprovando o perfeito cumprimento das 
obrigações relativas ao fornecimento da Solução de Information Technology 
Service Management - ITSM, com características técnicas e complexidade similares 
ao objeto especificado neste Termo de Referência, informando o período e o local 
da prestação dos serviços de suporte / orientação técnica / capacitação técnica. Caso 
seja necessário, a LICITANTE vencedora poderá apresentar mais de um atestado, a 
fim de comprovar a capacidade nos serviços citados. 
 

2.1.1.1 A DATAPREV poderá realizar diligência/visita técnica a fim de 
complementar informações ou de comprovar a veracidade do(s) 
Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela LICITANTE 
convocada, quando poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) 
fiscal(is) ou qualquer outro documento que comprove inequivocamente 
que o serviço apresentado no (s) atestado(s) foi prestado. 

 
2.1.2. Proposta técnica comercial, que deve obrigatoriamente: 

 
 Informar sobre a concordância com todos os termos descritos neste Termo de 

Referência; 
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 Ser elaborada utilizando a Planilha de Formação de Preços, ANEXO II deste 
Termo de Referência; 

 
 Informar que os valores apresentados incluem os impostos federais, estaduais e 

municipais, taxas e todos os demais custos envolvidos no escopo desta 
contratação; 
 

 Descrever a arquitetura da solução ofertada, relacionando todos os itens de 
software que a comporão, informando suas respectivas quantidades, modelo e 
fabricante, além de suas caraterísticas técnicas, em conformidade com o solicitado 
no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA; 
 

 Ser apresentado em papel timbrado da empresa e assinada pelo responsável pelo 
contrato. 
 

3. PROVA DE CONCEITO 
 
3.1. Concluída a etapa de lances do pregão, a partir da solicitação do pregoeiro na sessão 

pública, a DATAPREV dará início à fase de Prova de Conceito da Solução de 
Information Technology Service Management - ITSM. 
 

3.1.1. A prova de conceito compreende: 
 
a) Definição de Ambiente: A LICITANTE deverá se reunir com a equipe técnica da 

DATAPREV, no Rio de Janeiro, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após 
solicitação formal da DATAPREV, descrita no subitem 3.1.  

 
A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com a DATAPREV.  

 
Nesta reunião: 
 

 A LICITANTE deverá informar todos os requisitos necessários ao 
dimensionamento adequado da infraestrutura física do ambiente a ser 
disponibilizado pela DATAPREV (tamanho da sala, quantidade de pontos 
elétricos, quantidade de pontos de rede, temperatura ideal etc.), para que 
a solução apresentada pela LICITANTE possa ser avaliada; 
 

 Deverá ser definida a lista de produtos que serão entregues na etapa 
seguinte. 

 
Caso a reunião não ocorra por problema único e exclusivo da LICITANTE, a 
Prova de Conceito acontecerá no ambiente padrão de teste da DATAPREV. 
Nesta situação é vedada à LICITANTE reivindicar qualquer adaptação na 
infraestrutura oferecida pela DATAPREV. 
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b) Entrega e Instalação: A LICITANTE deverá entregar e instalar, a quantidade 

mínima de equipamentos e licenças de software necessários para comprovação 
de todas as funcionalidades especificadas para a Solução de Information 
Technology Service Management - ITSM no endereço abaixo, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à realização 
da reunião descrita na alínea “a” ou o fim do prazo para sua realização, o que 
ocorrer primeiro, em horário comercial (de 9:00 às 18:00 horas). A LICITANTE 
deverá disponibilizar 01 (um) técnico que se responsabilizará pela montagem dos 
hardwares e softwares da solução. A LICITANTE deverá apresentar a 
documentação técnica da Solução de Information Technology Service 
Management - ITSM contemplando informações detalhadas de todos os itens 
e modelos que compõe a solução, conforme descrito ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
Endereço:  
Departamento de Planejamento e Serviços de Infraestrutura de TIC – DEPS 
Endereço: Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, 3º andar, sala 313, Botafogo, RJ, CEP 
22280-040. 
 
Todos os itens da Solução de Information Technology Service Management 
- ITSM que forem submetidos à Prova de Conceito, deverão ser iguais aos que 
serão fornecidos posteriormente, na etapa de Entrega, conforme item 5 deste 
Termo de Referência. 

 
 A LICITANTE deverá prover todo o ambiente necessário (componentes 

de hardware e software), no endereço acima, para comprovação do 
atendimento às funcionalidades do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA. O provimento do ambiente utilizado exclusivamente para os 
testes da etapa de prova de conceito inclui o fornecimento dos acessórios 
como: gerador de tráfego, switches, roteadores, transceptores, cabos, etc. 
A critério da DATAPREV, a composição do ambiente necessário poderá 
ser realizada em conjunto. 

 
c) Comprovação: esta etapa será realizada por um período máximo de 15 

(quinze) dias úteis, com carga diária de 6(seis) horas, a contar do dia seguinte 
à conclusão do prazo para a etapa de Entrega e Instalação (alínea “b”), conforme 
informado pelo pregoeiro em sessão pública. A partir do primeiro dia desta 
etapa, a LICITANTE deverá: 

 
 Entregar o ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA preenchido, informando 

no campo próprio, a página da documentação técnica que referencia o 
requisito a ser avaliado. Caso existam requisitos não descritos na 
documentação técnica que sejam atestados exclusivamente por meio de 
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testes na Prova de Conceito, o respectivo campo do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deverá ser preenchido com o texto 
“COMPROVAÇÃO PRÁTICA”. 

 
 Disponibilizar 01 (um) técnico que se responsabilizará pela comprovação 

das funcionalidades e requisitos em conformidade com o ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio de testes práticos ou por comandos 
de configuração. A aprovação das funcionalidades existentes na Solução 
de Information Technology Service Management - ITSM apresentada 
pela LICITANTE serão efetuadas pela Equipe Técnica da DATAPREV. 

 
Durante a realização da etapa da Comprovação da Prova de Conceito, se a 
LICITANTE identificar a necessidade de realizar alteração de versão de S.O. 
(Sistema operacional) de algum dispositivo entregue, poderá realizar tal 
procedimento de substituição de versão, uma única vez. Todo e qualquer ônus, 
oriundo dessa atualização é de responsabilidade exclusiva da LICITANTE, 
podendo a DATAPREV exigir nova comprovação de funcionalidades já testadas 
com a versão anterior de S.O. (Sistema operacional). 

 
A entrega do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA devidamente preenchido não 
exclui a necessidade de comprovação do atendimento aos requisitos por meio de 
testes práticos ou por comandos de configuração durante a realização da Prova 
de Conceito. No entanto, os itens destacados no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA com o termo “aceita-se documentação”, não necessitarão de 
comprovação prática na Prova de Conceito. 
 
Todos os requisitos descritos no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA devem 
poder ser validados concomitantemente sem prejuízo de funcionalidade ou 
desempenho, conforme necessidade da DATAPREV. 

 
d) Local e Horário da Prova de Conceito: a prova acontecerá no local de entrega 

do equipamento durante o horário comercial (9:00 às 18:00 horas), respeitando 
a carga horária diária de 6 (seis) horas. Os horários de início e intervalos serão 
definidos em comum acordo entre a LICITANTE e a Equipe Técnica da 
DATAPREV. 

 
3.2. Caso a LICITANTE não atenda as condições definidas nas alíneas “b” ou “c” do subitem 

3.1.1 deste Termo de Referência, ou seja, se porventura a Solução Information 
Technology Service Management - ITSM for entregue/instalado fora do prazo 
estabelecido, ou caso seja constatado o não atendimento a qualquer item de caráter 
técnico, a LICITANTE será DESCLASSIFICADA. 
 

3.3. Concluída a Prova de Conceito da Solução de Information Technology Service 
Management - ITSM e verificado o atendimento de todas as condições supracitadas no 
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subitem 3.1.1, não havendo, portanto, anormalidades e/ou sanados todos os problemas 
detectados, a DATAPREV emitirá em até 5 (cinco) dias úteis, o Termo de Aprovação 
da Prova de Conceito da Solução de Information Technology Service Management 
- ITSM. 

 
3.4. A realização da Prova de Conceito poderá ser acompanhada por todos os LICITANTES 

e demais interessados neste processo. 
 
4. PLANEJAMENTO DA INSTALAÇÃO 

 
4.1. A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Técnico do contrato, conforme descrito 

no subitem 28.1 deste Termo de Referência, e com a Equipe Técnica responsável pelo 
gerenciamento da implantação da solução, presencialmente em local a ser definido pela 
DATAPREV ou por meio de videoconferência, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC). A 
data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com a DATAPREV. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 
 

4.1.1. Apresentar as características dos produtos fornecidos, além de tratar das 
informações sobre o planejamento e cronograma da sua instalação e esclarecer 
todos os questionamentos técnicos. A DATAPREV definirá, com o apoio da equipe 
técnica da CONTRATADA de que forma os produtos deverão ser instalados. A 
CONTRATADA e a DATAPREV, em comum acordo, deverão fazer um planejamento 
das atividades de instalação antes de iniciar a instalação propriamente dita, conforme 
descrito no subitem 4.3.1 deste Termo de Referência. 
 

4.1.2. Apresentar quem será o gestor do projeto e o profissional técnico que atuará 
como coordenador de todas as atividades de instalação, configuração e 
implementação dos produtos adquiridos. 

 
4.2. Após a realização desta primeira reunião, caso existam questionamentos direcionados à 

DATAPREV e/ou à CONTRATADA, será disponibilizado um prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte à realização da reunião, para as respostas. 
 

4.3. Como produto da reunião descrita no subitem 4.1 deste Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá encaminhar, por meio eletrônico, em 10 (dez) dias úteis após a 
realização da reunião e esclarecimento de possíveis dúvidas remanescentes, o Plano de 
Instalação. 

 
4.3.1. O Plano de Instalação dos produtos a serem fornecidos deverá conter, de forma 

detalhada: 
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a) Descrição dos softwares que deverão ser instalados; 
 

b) Pré-requisitos para a instalação: deverão ser descritos todos os recursos e 
condições que deverão ser providos pela DATAPREV, necessários para que a 
CONTRATADA possa realizar os serviços de instalação; 

 
c) Relação dos especialistas da CONTRATADA alocados nos processos de 

instalação; 
 

d) Visão geral da arquitetura da solução que será implantada; 
 

e) Descrição das etapas do processo de instalação, detalhando as opções de 
configuração adotadas; 
 

f) Cronograma de execução; 
 

g) Necessidade de atualização de versões dos produtos a serem fornecidos. 
 

h) Detalhamento do evento a ser realizado em apenas um ambiente, observadas as 
condições descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do gestor 
da solução na Dataprev (Ref.: item 1.9 ambientes físicos, virtuais ou híbridos e item 
1.7 ambiente de produção, homologação ou desenvolvimento); 
 

i) Detalhamento Definição de arquitetura do ambiente indicado, observadas as 
condições descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do gestor 
da solução na Dataprev (Ref.: item 1.9 ambientes físicos, virtuais ou híbridos; item 
1.7 ambiente de produção, homologação ou desenvolvimento; e item 1.19 HTTPS); 

 

j) Definição de capacidade e dimensionamento do ambiente indicado, observadas 
as condições descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do 
gestor da solução na Dataprev (Ref.: item 1.12 arquitetura escalável e cenário 
inicial para documentos e itens de CMDB); 

 

k) Procedimentos de instalação da solução no ambiente indicado e procedimentos 
de configuração para implementar backup, envio de correio eletrônico e 
integração com estrutura Open LDAP ou MS-AD, observadas as condições 
descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do gestor da solução 
na Dataprev (Ref.: item 1.20 Backup; item 2.4 Open LDAP / MS-AD; e item 4.7 Envio 
de e-mail); 

 
l) Execução prática das atividades e procedimentos planejados no ambiente 

definido; 
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m) Entrega de documentação com todos os procedimentos executados, dando 

condições para que a Dataprev possa repetir as operações posteriormente se 
necessário. 
 

4.4. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano de 
Instalação, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja necessário, 
será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 
eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. A versão definitiva do 
Plano de Instalação será a versão aprovada pela Equipe Técnica da DATAPREV. 
 

4.5. A instalação da Solução de Information Technology Service Management - ITSM será 
iniciada em até 20 (vinte) dias úteis após a aprovação pela DATAPREV do Plano de 
Instalação elaborado pela CONTRATADA, prazo este que será utilizado para elaboração 
da documentação de implantação pela área de Padronização de Tecnologia da 
DATAPREV, o qual especificará a integração da solução do fornecedor com os ambientes 
da DATAPREV. 
 

4.6. A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Administrativo do contrato, conforme 
descrito no subitem 28.2 deste Termo de Referência, presencialmente em local a ser 
definido pela DATAPREV ou por meio de videoconferência, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis contados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de 
Compra (PC). A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com a 
DATAPREV. Esta será considerada a Reunião de Abertura Contratual onde serão 
discutidos os aspectos relevantes para a Gestão Contratual. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 
 

4.6.1. Apresentar quem será o gestor do contrato por parte da CONTRATADA para 
tratar de questões comerciais e/ou contratuais. 
 

4.6.2. Apresentar os parâmetros a serem utilizados pelo sistema que registrará os 
chamados descritos no item 15 deste Termo de Referência. Os parâmetros serão 
analisados pela DATAPREV para identificação das adequações necessárias a serem 
realizadas pela CONTRATADA para que atenda a todas as exigências descritas neste 
Termo de Referência. 

 
5. ENTREGA 
 

5.1. Os componentes de software que integram a solução definida no ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser disponibilizados ao Gestor Técnico do contrato, 
conforme descrito no subitem 28.1 deste Termo de Referência, no prazo máximo de 
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10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de 
Compras, no endereço a seguir por meio de: 

 
a) Fornecimento de “chaves de instalação” (product keys) associadas ao conjunto de 

softwares adquiridos e credenciais de acesso para download no Web Site do 
fabricante; 
 
Após disponibilizar as licenças de software, a CONTRATADA deverá notificar 
formalmente ao Gestor Técnico do contrato, descrito no subitem 28.1 deste 
Termo de Referência. 

 
OU 

 
b) Fornecimento de “chaves de instalação” (product keys) associadas ao conjunto de 

softwares adquiridos e, no mínimo, 01 (um) conjunto de mídia com os respectivos 
softwares e documentação técnica entregues em cada um dos endereços listados 
no subitem 5.1, conforme solicitação da DATAPREV. 

 
5.2. Junto aos produtos fornecidos, a CONTRATADA deverá entregar ao Gestor Técnico do 

contrato, conforme descrito no subitem 28.1 deste Termo de Referência, as 
documentações descritas abaixo: 
 
a) Documentação de Registro de Entrega / Nota Fiscal; 

 
b) Documentação relacionando os itens discriminados na documentação de Registro de 

Entrega / Nota Fiscal com os produtos de que compõem a solução e estão descritos 
na proposta técnica comercial validada pela DATAPREV, de forma que seja possível 
verificar a correlação entre os itens que compõem a Solução de Information 
Technology Service Management - ITSM, conforme definido no ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, e aqueles representados na documentação de Registro 
de Entrega / Nota Fiscal. Esta correlação não poderá ser feita por códigos e sim pela 
descrição de cada software com a respectiva quantidade; 
 

c) Documentação técnica, original do fabricante, preferencialmente em língua 
portuguesa, que abranja configuração, instalação e gerenciamento dos produtos 
adquiridos. Na ausência de publicação em português da documentação original do 
fabricante, será aceito apenas material em inglês; 

 
d) Informar o Stock Keeping Unit (SKU). 

 

5.3. A conferência dos produtos adquiridos será realizada com base na documentação 
descrita nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.2, conforme descrito abaixo: 
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 A DATAPREV validará os produtos recebidos em até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do recebimento da formalização de entrega dos itens pela CONTRATADA. 

 
Constatada a ocorrência de divergência entre os componentes entregues e o descrito na 
documentação das alíneas “a” e “b” do subitem 5.2, fica a CONTRATADA obrigada a 
providenciar a sua correção ou sua substituição, a critério da DATAPREV. Os produtos não 
serão considerados entregues até que todas as pendências sejam sanadas.  

 

5.4. Os produtos serão considerados entregues e o Termo de Recebimento será emitido 
pela DATAPREV em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ocorrência dos fatos 
abaixo: 
 

a) A CONTRATADA realizar a entrega da documentação constante no subitem 5.2 deste 
Termo de Referência. 

 
b) A DATAPREV realizar a conferência dos produtos descritos no subitem 5.3 deste 

Termo de Referência. 
 

6. INSTALAÇÃO 
 
6.1. A CONTRATADA deverá realizar a instalação “assistida” de toda a solução, incluindo sua 

configuração, que será acompanhada por analistas da DATAPREV. Todo processo de 
instalação deverá atender ao especificado no Plano de Instalação aprovado pela 
DATAPREV, conforme descrito no subitem 4.3.1 deste Termo de Referência. 
 

6.1.1. A instalação deve ser realizada por profissionais que apresentem documentação 
comprovando qualificação através de certificados de participação e conclusão em 
curso oficial da solução alvo da instalação, fornecido pelo Fabricante, e o mínimo de 
1 ano comprovado de atuação com a mesma solução. 

 
6.2. O prazo para conclusão da instalação será de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do 

dia seguinte à ocorrência dos fatos abaixo: 
 

 Aprovação da versão definitiva do Plano de Instalação; 
 Emissão do Termo de Recebimento. 
 Elaboração da Documentação de Implantação pela área de Padronização de 

Tecnologia. 
 

6.3. A CONTRATADA deverá providenciar a aplicação de todas as correções e atualizações 
da solução liberadas até a data da instalação, salvo solicitação da DATAPREV por outra 
versão. A CONTRATADA deverá encaminhar documento, em meio eletrônico, que 
comprove a aplicação das atualizações em todos os produtos instalados. 
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6.4. É de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independentemente 
da sua natureza, decorrente dos serviços de instalação aqui mencionados. 

 
6.5. Concluídas a instalação e a configuração dos produtos adquiridos, a CONTRATADA 

deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre a conclusão dos serviços. A 
DATAPREV terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para verificar a conformidade da 
instalação e das configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de 
Referência. 

 
6.5.1. Caso sejam constatadas anormalidades ou sejam detectados problemas durante 

a verificação de conformidade realizada pela DATAPREV, esta comunicará 
formalmente os problemas detectados e que a instalação não foi concluída. A 
CONTRATADA terá um novo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte à confirmação de recebimento da comunicação, para sanar os 
problemas/anormalidades detectados, sem prejuízo do prazo descrito no subitem 
6.2 deste Termo de Referência, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades 
previstas. 
 

6.6. Os serviços de instalação e configuração deverão ocorrer em dias úteis, no horário 
compreendido entre 9:00h e 18:00h, salvo definição contrária, realizada em comum 
acordo entre a DATAPREV e a CONTRATADA e deverão ser agendados previamente 
com a DATAPREV.  
 

6.7. Será de responsabilidade da DATAPREV a disponibilização de ambientes físicos, acesso 
a redes e servidores, configurações de segurança, acessos ao ambiente legado e demais 
informações sobre configurações e condições que possibilitem a CONTRATADA realizar 
a instalação e configuração, respeitando as normas e restrições de segurança 
estabelecidas na DATAPREV; 
 

6.8. Os produtos adquiridos serão considerados instalados e o Termo de Aceite da 
Instalação será emitido pela DATAPREV em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir 
da ocorrência dos fatos a seguir: 

 
a) As atualizações serem aplicadas e a documentação comprobatória ser entregue à 

DATAPREV pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 6.3 deste Termo de 
Referência. 

 
b) A DATAPREV receber o comunicado da CONTRATADA informando a conclusão dos 

serviços de instalação e configuração, conforme descrito no subitem 6.5 deste 
Termo de Referência. 

 
c) A DATAPREV concluir a verificação da conformidade da instalação e das 

configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de Referência e 
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que não existem anormalidades ou foram sanados todos os problemas detectados, 
conforme descrito nos subitens 6.5 e 6.5.1 deste Termo de Referência. 

 
7. PLANEJAMENTO DA MIGRAÇÃO 

 
7.1.  A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Técnico do contrato, conforme descrito 

no subitem 28.1 deste Termo de Referência, e com a Equipe Técnica responsável pelo 
gerenciamento da implantação da solução, presencialmente em local a ser definido pela 
DATAPREV ou por meio de videoconferência, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados a partir do dia seguinte à emissão do Termo de Aceite de Instalação. A data 
da reunião deverá ser agendada em comum acordo com a DATAPREV. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 
 

7.1.1. Tratar das informações sobre o planejamento da migração de dados da Solução 
de Information Technology Service Management - ITSM e esclarecer todos os 
questionamentos técnicos. A DATAPREV definirá, com o apoio da equipe técnica da 
CONTRATADA, de que forma ocorrerá a migração da base de dados de 
conhecimento e de configuração. A CONTRATADA e a DATAPREV, de comum 
acordo, deverão fazer um planejamento das atividades de migração antes de iniciar 
a migração propriamente dita, conforme descrito no subitem 7.3.1 deste Termo de 
Referência. 
 

7.1.2. Apresentar quem será o gestor do projeto e o profissional técnico que atuará 
como coordenador de todas as atividades de migração da base de dados. 

 
7.2.  Após a realização desta primeira reunião, caso existam questionamentos direcionados à 

DATAPREV e/ou à CONTRATADA, será disponibilizado um prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte à realização da reunião, para as respostas. 
 

7.3.  Como produto da reunião descrita no subitem 7.1 deste Termo de Referência, a 
CONTRATADA deverá encaminhar, por meio eletrônico, em 10 (dez) dias úteis após a 
realização da reunião e esclarecimento de possíveis dúvidas remanescentes, o Plano de 
Migração. 

 

7.3.1. O Plano de Migração da base de dados de conhecimento deverá conter, de 
forma detalhada: 

a) Descrição das bases de dados que serão migradas; 
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b) Pré-requisitos para a migração: deverão ser descritos todos os recursos e 
condições que deverão ser providos pela DATAPREV, necessários para que a 
CONTRATADA possa realizar os serviços de migração; 

c) Relação dos especialistas da CONTRATADA alocados nos processos de 
migração; 
 

d) Visão geral da arquitetura da solução que será migrada; 
 

e) Descrição das etapas do processo de migração de bases de dados de 
conhecimento, detalhando as opções de configuração adotadas; 

 
f) Cronograma de execução; 

 
g) Necessidade de atualização de versões dos produtos a serem fornecidos. 

 
h) Devem ser considerados os itens de configuração do CMDB e documentações 

de conhecimento de um único ambiente indicado, observadas as condições 
descritas no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do gestor da 
solução na Dataprev (Ref.: item 1.12 cenário inicial para documentos e itens de 
CMDB); 
 

i) Deve ser realizado de apenas uma origem (Ref.: CA Service Desk Manager 17.1 
com Oracle 11g ou 12c) para o ambiente novo da Solução instalada, observadas 
as condições do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, a critério do gestor da 
solução na Dataprev (Ref.: item 1.12 cenário inicial para documentos e itens de 
CMDB e item 1.7 ambiente de produção, homologação ou desenvolvimento);  
 

j) Deve incluir detalhes de execução das etapas técnicas para o levantamento, 
classificação, modelagem, cópia e validação dos dados copiados do ambiente 
origem para o novo ambiente da Solução. Incluir como etapa final, a entrega 
de documentação de procedimentos executados nessas operações dando 
condições para que a DATAPREV possa repetir as operações posteriormente se 
necessário; 

 
 

7.4.  No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano de 
Migração, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja necessário, 
será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 
eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. A versão definitiva do 
Plano de Migração será a versão aprovada pela Equipe Técnica da DATAPREV. 
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8. MIGRAÇÃO 

 
8.1.  A CONTRATADA deverá realizar a migração “assistida” de toda a solução, incluindo sua 

configuração, que será acompanhada por analistas da DATAPREV. Todo processo de 
migração deverá atender ao especificado no Plano de Migração aprovado pela 
DATAPREV, conforme descrito no subitem 7.3.1 deste Termo de Referência. 

 
8.1.1. A migração deve ser realizada por profissionais que apresentem documentação 

comprovando qualificação através de certificados de participação e conclusão em 
curso oficial da solução alvo do Evento, fornecido pelo Fabricante, e o mínimo de 1 
ano comprovado de atuação com a mesma solução. 
 

8.2.  O prazo para conclusão da migração será de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados 
a partir do dia da Aprovação da versão definitiva do Plano de Migração. 
 

8.3.  Os serviços de migração e configuração deverão ocorrer em dias úteis, no horário 
compreendido entre 9:00h e 18:00h, salvo definição contrária, realizada em comum 
acordo entre a DATAPREV e a CONTRATADA e deverão ser agendados previamente 
com a DATAPREV.  

8.4. É de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independentemente 
da sua natureza, decorrente dos serviços de migração de base de dados de conhecimento 
e configuração aqui mencionados. 

 

8.5.  Concluídas a migração de base de dados de conhecimento e a configuração da solução, 
a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre a conclusão dos 
serviços. A DATAPREV terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para verificar a 
conformidade da migração e das configurações realizadas com as condições constantes 
neste Termo de Referência. 
 

8.5.1. Caso sejam constatadas anormalidades ou sejam detectados problemas durante 
a verificação de conformidade realizada pela DATAPREV, esta comunicará 
formalmente os problemas detectados e que a migração não foi concluída. A 
CONTRATADA terá um novo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte à confirmação de recebimento da comunicação, para sanar os 
problemas/anormalidades detectados, sem prejuízo do prazo descrito no subitem 
8.2 deste Termo de Referência, sujeitando-se a CONTRATADA às penalidades 
previstas. 
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8.6.  A CONTRATADA deverá providenciar a aplicação de todas as correções e atualizações 
da solução liberadas até a data da migração, salvo solicitação da DATAPREV por outra 
versão. A CONTRATADA deverá encaminhar documento, em meio eletrônico, que 
comprove a aplicação das atualizações em todos os produtos instalados. 
 

8.7.  A solução será considerada instalada e o Termo de Aceite da Migração será emitido 
pela DATAPREV em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ocorrência dos fatos a 
seguir: 

 
a) As atualizações serem aplicadas e a documentação comprobatória ser entregue à 

DATAPREV pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 8.6 deste Termo 
de Referência. 

 
b) A DATAPREV receber o comunicado da CONTRATADA informando a conclusão 

dos serviços de migração e configuração, conforme descrito no subitem 8.5 
deste Termo de Referência. 

 
c) A DATAPREV concluir a verificação da conformidade da migração e das 

configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de 
Referência e que não existem anormalidades ou foram sanados todos os 
problemas detectados, conforme descrito nos subitens 8.5 e 8.5.1  deste Termo 
de Referência. 

 
9. CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL 

 
9.1. Planejamento 

 
9.1.1. A CONTRATADA deverá se reunir com os gestores técnico e administrativo do 

contrato, conforme descrito no item 28 deste Termo de Referência, com o gestor 
do projeto e com o órgão responsável por gestão de treinamento e desenvolvimento 
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, presencialmente em local a ser definido pela 
DATAPREV ou por meio de videoconferência, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da solicitação formal da DATAPREV. A data 
da reunião deverá ser agendada em comum acordo entre a CONTRATADA e a 
DATAPREV. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá fazer alinhamento, junto a Área de Gestão 
de Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV, dos itens referentes à 
capacitação técnica, tais como: conteúdo programático, perfil dos participantes, 
carga horária, cronograma de execução, infraestrutura, local de realização,  material 
didático, avaliação e demais informações pertinentes ao processo de capacitação. 
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9.1.2. Em até 10 (dez) dias úteis após a realização da reunião, a CONTRATADA deverá 
encaminhar, por meio eletrônico, o Plano de Capacitação. 
 

O Plano de Capacitação deverá conter: modalidade, instrutoria, conteúdo 
programático, carga horária, cronograma de execução, local de realização e demais 
informações pertinentes ao processo de capacitação, bem como entrega do material 
didático a ser utilizado na capacitação e suas etapas de validação. 
 

9.1.3. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano 
de Capacitação, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja 
necessário, será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis para eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. A versão 
definitiva do Plano de Capacitação será a versão aprovada pela Área de 
Treinamento e Desenvolvimento e Gestor Técnico DATAPREV. 
 

9.2. Da Infraestrutura do Treinamento 
 

9.2.1. A CONTRATADA será responsável pelo local da capacitação e deverá 
providenciá-lo, seja em suas próprias instalações ou em instalações de terceiros. Em 
qualquer dos casos, o local deverá estar situado em zona considerada de fácil acesso 
e bem servida de opções de transporte público, observando-se a distância máxima 
de até 10 km das unidades da DATAPREV nos seguintes locais: 
 

LOCALIDADE ENDEREÇO 

Rio de Janeiro R. Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22280-040 

São Paulo R. Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, SP – CEP 03017-020 

Distrito Federal Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Brasília, DF – CEP 60000-000 

 
 

9.2.2. Quanto à infraestrutura física, o local deverá dispor de: 
 

a) Climatização adequada, com regulagem de temperatura; 
 

b) Adequado isolamento acústico, de forma a impedir que ruídos externos venham a 
prejudicar a atenção dos treinandos e, consequentemente, o aprendizado; 
 

c) Banheiro masculino e feminino separados e em boas condições de funcionamento e 
limpeza; e 

 
d) Mobiliário (cadeiras e mesas) ergonômico e adequado para uso de computador. 

 
9.2.3. Durante a pandemia do COVID-19, o local deverá dispor ainda de: 
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a) Possibilidade de ventilação natural e distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 
entre os participantes do treinamento;  
 

b) Dispenser de álcool em gel 70% durante todo o tempo em que durar as aulas;  
 

c) Desinfecção do mobiliário e equipamentos de uso pessoal no início de cada turno 
do treinamento.  
 

9.2.4. É obrigatório o uso de máscara pelos instrutores da CONTRATADA durante todo 
o período dos treinamentos presenciais, salvo se declarada extinta a pandemia 
COVID-19 pelos órgãos federais competentes. 
 

9.2.5. No caso de disponibilização de vacina pelos órgãos públicos reconhecidamente 
eficazes, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de imunização para os 
instrutores indicados. 

 
9.2.6. A execução dos treinamentos práticos presenciais fica condicionada à declaração 

de extinção da pandemia por COVID-19 ou da disponibilização de vacina pelos 
órgãos de saúde pública que reconhecidamente sejam eficazes na imunização contra 
o novo coronavírus, e desde que, a vacinação esteja amplamente disponível de forma 
gratuita para o público alvo dos treinamentos objeto desta contratação. 

 
9.2.7. Quanto à infraestrutura tecnológica e de ensino, o local deverá oferecer 

equipamentos com adequada configuração técnica capaz de suportar de maneira 
eficaz e ininterrupta o funcionamento da solução e demais softwares necessários, 
direta ou indiretamente, à transmissão dos conhecimentos, tendo em vista a 
satisfatória contemplação dos objetivos da capacitação, exigindo-se: 
 

a) Um computador por treinando, tanto em atividades teóricas quanto práticas; 
 

b) Rede local conectada à internet, com sinal estável e velocidade compatível com o 
fluxo de dados que será exigido pelas atividades a serem desenvolvidas; 
 

c) Ambientes de máquinas virtuais adequadamente configurados e em pleno 
funcionamento, caso sejam utilizados; 
 

d) Projetor multimídia; 
 

e) Quadro branco. 
 

9.2.8. As turmas de capacitação deverão ser realizadas no local estabelecido na versão 
definitiva do Plano de Capacitação. O local poderá ser alterado, desde que seja 
realizado em comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. Neste caso, a 
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CONTRATADA deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre o local onde a 
capacitação será ministrada, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis 
do início da realização das turmas. 
 

9.2.9. A DATAPREV reserva-se o direito de realizar, se julgar necessária, visita de vistoria 
ao local em que deverá ocorrer a capacitação de forma a se assegurar do 
atendimento de todas as exigências aqui relacionadas à infraestrutura. 

 
9.2.10. Caso a DATAPREV constate algum problema ou irregularidade durante a vistoria, 

notificará a CONTRATADA que terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte à confirmação de recebimento da notificação, para 
sanar tais problemas ou para providenciar um novo local. Se tais ações não forem 
tomadas pela CONTRATADA, a realização da capacitação estará suspensa até que a 
DATAPREV aprove definitivamente as instalações. 

 
9.2.11. No decorrer das capacitações, caso sejam identificados problemas no local que 

contrariem os requisitos expressos neste Termo de Referência e afetem a qualidade 
do serviço, a DATAPREV poderá exigir a sua mudança, devendo ser prontamente 
atendida pela CONTRATADA. 

 
9.3. Instrutoria 

 
9.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV os dados do instrutor, que deverá comprovar 
qualificação através de certificado de participação e conclusão em curso oficial do 
Fabricante, assim como comprovar experiência em capacitações prévias nas 
competências necessárias para ministrar a capacitação nas disciplinas descritas no 
subitem 9.4 deste Termo de Referência.  

 
9.3.2. A entrega da documentação que comprova o atendimento da exigência do 

subitem 9.3.1 deverá ser realizada com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis 
do início da realização da respectiva capacitação. A capacitação técnica só será 
realizada após a CONTRATADA apresentar a devida comprovação. 

 
9.3.3. É vedada a alteração de instrutor sem prévia comunicação e concordância da 

DATAPREV, estando um eventual substituto sujeito ao mesmo processo de 
verificação descrito anteriormente. 
 

9.3.4. A capacitação técnica deverá ser ministrada obrigatoriamente em língua 
portuguesa. 
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9.4. Disciplinas e Composição das Turmas 
 

9.4.1. A capacitação técnica nas disciplinas abaixo descritas deverá contemplar turmas 
fechadas, com 08 (oito) participantes em cada uma delas, a ser realizada sob 
demanda, considerando a duração mínima conforme descrito a seguir:  
 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
(POR TURMA) 

TURMAS 

Administração 40 7 
Integração e Desenvolvimento 40 2 

 
9.4.2. No Treinamento de Administração (Gestores da ferramenta e Gestores de 

Processos ITIL) é esperado que a pessoa entenda como funcionam os módulos da 
ferramenta, sua instalação, configuração, como adaptar os processos ITIL e como 
fazer a gestão dos dados da ferramenta. 
 

9.4.3. No Treinamento Avançado de Integração e Desenvolvimento (Gestores da 
ferramenta) é esperado que a pessoa consiga desenvolver adaptações para 
integrações com outras ferramentas e automações de processos. 

 
9.4.4. A capacitação técnica provida deverá abordar todos os componentes da solução 

fornecida, devendo ainda estar de acordo com a utilização da solução instalada no 
ambiente da DATAPREV, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 

 
• Treinamento de Administração – Gestores da ferramenta e Gestores de 
Processos ITIL:  
 

 Instalação da ferramenta e conhecimento de sua arquitetura;  

 Configuração da ferramenta;  

 Administração de dados e usuários;  

 Adaptação dos processos ITIL (Incidente, Solicitações, Mudança, 
Conhecimento, Configuração);  

 Regras de negócio da ferramenta;  

 Regras de notificação de usuários e analistas;  

 Confecção de relatórios e Dashboards avançados;  

 Gestão de catálogos de serviços;  

 Gestão de ANS de serviços;  

 Noções de integração e automatização de processos. 
 

• Treinamento Avançado de Integração e Desenvolvimento – Gestores 
da ferramenta: 
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 Configurações avançadas de integrações e automações;  
 Desenvolvimento e gerenciamento de módulos de integrações;  
 Desenvolvimento e gerenciamento de módulos de automações. 

 
9.4.5. As ementas apresentadas para os treinamentos são sugeridas e poderão ser 

substituídas por programa oficial de curso do fabricante que contenha os mesmos 
itens básicos contidos nesta descrição. 
 

9.4.6. As turmas de capacitação deverão ser realizadas durante a vigência contratual, 
conforme estabelecido no cronograma de execução aprovado pela DATAPREV na 
versão definitiva do Plano de Capacitação. Este cronograma poderá sofrer alterações, 
desde que essas sejam realizadas em comum acordo entre a CONTRATADA e a 
DATAPREV. 
 

9.4.7. As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 09:00 e 18:00 
horas, de segunda a sexta-feira, em turno integral ou parcial. 
 

9.4.8. Conforme prática de mercado, as horas de intervalo para almoço dos treinandos 
não deverão ser computadas para fins de cálculo da carga horária. 

 
9.4.9. A critério da DATAPREV, e mediante comprovação por parte da CONTRATADA, 

será admitido treinamento oficial do fabricante com carga horária inferior a essa. 
 

9.5. Material Didático 
 

9.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer o material didático de acompanhamento 
detalhado, original do desenvolvedor da ferramenta, quando cabível, 
preferencialmente em português (Brasil), contendo todos os assuntos abordados 
na capacitação. Entende-se como material didático, apostilas, manuais, livros texto, 
dentre outros de semelhante natureza, destinados a facilitar ou complementar o 
aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil) do material original 
do fabricante, será aceito apenas material em inglês. 
 

9.5.2. As apostilas ou manuais deverão ser oferecidas em formato eletrônico e/ou 
impresso, a critério da DATAPREV, e em quantidade idêntica ao número de 
treinandos de cada turma, com conteúdo oficial do fabricante e atualizado, de acordo 
com a versão da solução a ser ministrada. 

 

9.5.3. Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a 
CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação em formatos padrão de 
mercado (PDF, DOC, DOCX, PPT ou HTML). 
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9.5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV uma cópia do material 
didático, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias úteis antes do início da 
capacitação. A DATAPREV realizará a validação técnica e pedagógica do material 
didático, podendo vir a solicitar à CONTRATADA eventuais correções ou 
adequações.  

 
9.6. Avaliação da Capacitação 

 
9.6.1. Ao término de cada turma, será realizada uma Avaliação de Reação tendo em 

vista a medição e avaliação da qualidade da capacitação. A DATAPREV aplicará a 
Avaliação de Reação em todos os treinandos, conforme modelo estabelecido no 
ANEXO VI deste Termo de Referência, com o objetivo de avaliar a satisfação com 
a capacitação. 
 

9.6.2. Caso a CONTRATADA, para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar 
outros fatores não previstos na avaliação padrão da DATAPREV, ela poderá utilizar 
o seu próprio formulário, porém não será utilizado para aprovação da capacitação 
por parte da DATAPREV. 

 
9.6.3. Quatro fatores serão objeto de avaliação pelo formulário, a dizer: Programa e 

Metodologia, Instrutoria, Organização e Autoavaliação. 
 

 Programa e Metodologia – Avalia a percepção dos participantes quanto ao 
alcance dos objetivos do treinamento, bem como a adequação da carga horária 
ao conteúdo apresentado. 
 

 Instrutoria – Avalia a satisfação dos participantes com relação a atuação do 
instrutor  durante a capacitação, tanto em relação ao seu conhecimento técnico 
do tema,  quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de interação com a 
turma. 
 

 Organização – Avalia a satisfação dos treinandos com as técnicas didáticas 
utilizadas, com a qualidade dos recursos e materiais didáticos e também, com as 
condições e instalações do ambiente de treinamento. 
 

 Autoavaliação – Avalia a percepção dos participantes quanto a aquisição de 
novos conhecimentos e habilidades por meio da capacitação oferecida, bem 
como, a segurança para a sua aplicação e relevância do conteúdo abordado. 

 
9.6.4. Para fins de avaliação, cada um dos itens relativos aos fatores acima, serão 

avaliados em uma escala de classificação de 1 a 10, na qual 1 corresponde ao 
menor e 10 ao maior nível de satisfação.  
 



Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT 
Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 
Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência 
Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 

 

Termo de Referência – Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 25 

9.6.5. Para fins de avaliação geral da turma, será considerada a média obtida nos fatores 
que compõem a avaliação de reação, com exceção do fator Autoavaliação.  

 
9.6.6. Com base nas informações registradas pelos participantes no Formulário de 

Avaliação da DATAPREV, a Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento 
deverá emitir o Relatório Consolidado da Avaliação de Reação.  
 

9.6.7. A critério da DATAPREV, poderá haver modificação nos itens da avaliação. Nesta 
hipótese, o formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento da DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. 

 
9.7. Garantia da Capacitação 

 
9.7.1. O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo 

menos uma das situações abaixo ocorrer: 
 

a) Média final da turma igual ou inferior a 7 (sete), excluindo-se o fator 
Autoavaliação; 
 

b) Mediana do fator Instrutoria inferior a 7 (sete); 
 

c) Mediana de, pelo menos, dois fatores inferiores a 7 (sete), excluindo-se o fator 
Autoavaliação; 

 
9.7.2. As necessidades de refazer turmas presenciais, se houver, serão solicitadas pela 

DATAPREV mediante a apresentação dos resultados tabulados e consolidados das 
avaliações de reação correspondentes, em que sejam apresentadas as médias dos 
fatores, bem como a média final da ação. 
 

9.7.3. A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova 
capacitação para todas as turmas em que ficar configurado como resultado 
INSATISFATÓRIO, salvo se, por decisão do Gestor Técnico do Contrato e da Área 
de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV, for adotada 
medida complementar que venha sanar o problema. 
 

9.7.4. Em caso de nova capacitação, esta deverá acontecer segundo um novo calendário 
a ser definido pela DATAPREV, sendo automaticamente suspenso o calendário 
inicialmente planejado para as próximas turmas, caso haja, até que seja sanado o 
problema. 
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9.8. Entrega dos Materiais Utilizados na Capacitação 
 

9.8.1. Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a 
CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação utilizada em mídia eletrônica 
(CD, DVD ou pendrive), em formatos padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML). 
 

9.8.2. A DATAPREV se reserva o direito de reproduzir trechos do material didático 
utilizado na capacitação, desde que registradas as devidas fontes, para realizar 
capacitações internas de seus empregados. 

 
9.9. Certificados e Lista de Presença 

 
9.9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar para os participantes que obtiverem 

frequência mínima de 75%, os certificados de conclusão de curso, em papel ou meio 
eletrônico, ao final de cada turma. Aqueles que apresentarem percentuais inferiores 
não deverão recebê-lo. 
 

9.9.2. A CONTRATADA deverá enviar à DATAPREV a lista de presença, assinada pelo 
instrutor, em que seja comprovada a participação dos treinandos, por meio de suas 
assinaturas em cada dia da capacitação. Em treinamentos de jornada integral, o 
participante deverá assinar a lista de presença nos dois turnos. 
  

9.9.3. Para fins de comprovação dos serviços prestados, visando o faturamento, a 
CONTRATADA deverá encaminhar para a Área de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento da DATAPREV, após o encerramento de cada turma o 
documento de presença digitalizado, em até 2 (dois) dias úteis, e os certificados, 
em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de encerramento de cada turma. 

 
9.10. Em relação à prestação dos serviços de CAPACITAÇÃO PRESENCIAL, a 

CONTRATADA deverá: 
 

a) Arcar com eventuais despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos 
instrutores;  
 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades que 
porventura venham a ser apontadas pela CONTRATANTE; 

 
c) Comparecer a reuniões de alinhamento sobre a capacitação nas dependências da 

DATAPREV ou remotamente, sempre que solicitada, tendo em vista a definição de 
procedimentos relativos à adequada entrega do serviço; 

 

d) Ministrar, na totalidade, o conteúdo programático contratado das capacitações; 
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e) Emitir o certificado de conclusão dos cursos em nome de cada participante que 
apresentar o percentual mínimo requerido de presença, e nota de avaliação final, 
quando for aplicável; 

 

f) Encaminhar à DATAPREV os documentos comprobatórios de realização de cada 
turma (Lista de Presença e Certificados); 

 

g) Refazer as turmas que não forem bem avaliadas, de acordo com os critérios “DA 
GARANTIA DA CAPACITAÇÃO”, em novo período a ser acordado com a 
DATAPREV. 

 
10. CAPACITAÇÃO TÉCNICA ON-LINE 

 
10.1. Planejamento 

 
10.1.1. A CONTRATADA deverá se reunir com os gestores técnico e administrativo do 

contrato, conforme descrito no item 28 deste Termo de Referência, com o gestor 
do projeto e com o órgão responsável por gestão de treinamento e desenvolvimento 
na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em local a ser definido pela DATAPREV ou 
remotamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte da solicitação formal da DATAPREV. A data da reunião deverá ser 
agendada em comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 
 
Nesta reunião a CONTRATADA deverá fazer alinhamento, junto a Área de Gestão 
de Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV, dos itens referentes à 
capacitação técnica, tais como: conteúdo programático, perfil dos participantes, 
carga horária, cronograma de execução, infraestrutura, definição da plataforma 
interativa de videoconferência ou ambiente virtual de aprendizagem (AVA),  material 
didático, avaliação e demais informações pertinentes ao processo de capacitação, 
incluindo plano de trabalho para entrega dos treinamentos à distância, quando 
aplicáveis. 
 

10.1.2. Em até 10 (dez) dias úteis após a realização da reunião, a CONTRATADA deverá 
encaminhar, por meio eletrônico, o Plano de Capacitação. 
 

O Plano de Capacitação deverá conter para cada turma a ser executada: modalidade, 
instrutoria/tutoria, perfil do público-alvo, conteúdo programático, carga horária, 
cronograma de execução, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou plataforma 
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interativa de videoconferência e demais informações pertinentes ao processo de 
capacitação. 
 

10.1.3. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano 
de Capacitação, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja 
necessário, será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis para eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. A versão 
definitiva do Plano de Capacitação será a versão aprovada pela Área de 
Treinamento e Desenvolvimento e Gestor Técnico DATAPREV. 

 
10.2.  Da Infraestrutura do Treinamento 

 
10.2.1. A CONTRATADA deverá:  

 
a) Disponibilizar ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou Learning Management 

System (LMS) adequados ao formato do curso online ao vivo; 
 

b) Disponibilizar em AVA ou LMS todos os materiais complementares incluindo: 
vídeos, tutoriais e demais URLs que complementem o conteúdo do treinamento, 
sempre que necessário; 

 
c) Utilizar plataforma de web conferência interativa através de browser ou client, que 

permita comunicação com criptografia de ponta a ponta; 
 

d) Utilizar ferramentas de interação e colaboração online, de forma síncrona ou 
assíncrona, durante o período do treinamento para atividades práticas e 
esclarecimentos de dúvidas, tais como chats, fóruns e aplicativos de colaboração 
integrados à plataforma de web conferência interativa principal; 
 

e) Disponibilizar os conteúdos digitais do curso incluindo artigos, vídeos e materiais 
complementares, em plataforma hospedada em servidor próprio da 
CONTRATADA, sem a existência de links (streaming e vídeos) para servidores 
externos; 

 
f) Oferecer tutoria virtual especializada para o acompanhamento dos treinandos 

durante todo o período do treinamento, quando houver atividades assíncronas 
com o instrutor/facilitador previstas no curso; 

 
g) Possuir recursos para apuração de frequência online diária dos participantes nas 

aulas e atividades; 
 

h) Disponibilizar material didático e de apoio para download; 
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i) Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos, em termos de infraestrutura 
tecnológica, durante a realização do curso, garantindo a transmissão ininterrupta 
de aulas ao vivo; 

 
j) Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos no AVA/LMS, garantindo o acesso 

dos participantes ao curso e demais recursos e ferramentas que dele façam parte, 
visando sua adequada utilização; 

 
k) Disponibilizar e garantir o curso no AVA/LMS de forma ininterrupta, 24 horas por 

dia, 7 dias da semana; 
 

l) Dispor de canal de comunicação com os participantes, durante o curso, para 
atender-lhes em suas solicitações no prazo de até 8 (oito) horas úteis; 

 
m) Encaminhar todos os dados sobre o acesso ao curso, incluindo URL para as aulas 

ao vivo e laboratórios na plataforma para área de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento (treinamento.dit@dataprev.gov.br) da DATAPREV com a 
antecedência de 10 (dez) dias úteis da data de início do curso; e 
 

n) Conceder acesso ao curso, por meio do AVA/LMS, pelo prazo de vigência do 
contrato para eventuais consultas e atualizações. 

 
10.3.   Instrutoria 

 
10.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV os dados do instrutor, que deverá possuir 
certificação do fabricante da solução adquirida, que lhe confira as competências 
necessárias para ministrar a capacitação nas disciplinas descritas no subitem 10.4 
deste Termo de Referência. 
 

10.3.2. As certificações apresentadas, caso aplicadas, devem estar válidas durante todo o 
período de prestação do serviço da capacitação técnica. 

 
10.3.3.  Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de 

mais de um profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

10.3.4. A entrega da documentação que comprova o atendimento da exigência do 
subitem 10.3.1 deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
úteis do início da realização da respectiva capacitação. A capacitação técnica só será 
realizada após a CONTRATADA apresentar a devida comprovação. 
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10.3.5. É vedada a alteração de instrutor sem prévia comunicação e concordância da 
DATAPREV, estando um eventual substituto sujeito ao mesmo processo de 
verificação descrito anteriormente. 
 

10.3.6. A capacitação técnica deverá ser ministrada, obrigatoriamente, em língua 
portuguesa. 

 
10.4. Disciplinas e Composição das Turmas 

 
10.4.1. As turmas dos treinamentos por perfis serão fechadas e sob demanda composta 

por 08 (oito) participantes em cada uma delas, ministradas on-line em formato 
síncrono com aulas ao vivo, organizadas conforme perfil e/ou macroprocesso e/ou 
disciplina, e conforme acordado no Plano de Capacitação.  
 

10.4.2. A capacitação técnica, a ser realizada sob demanda, deverá considerar a duração 
mínima das disciplinas conforme descrito a seguir: 

 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
(POR TURMA) 

TURMAS 

Administração 40 7 
Integração e Desenvolvimento 40 2 

 
10.4.3. Os treinamentos ministrados on-line devem ser conduzidos por sessões síncronas 

de até 4h de duração por dia, devendo o cronograma de aulas ser objeto de 
validação e parte integrante do Plano de Capacitação. 
 

10.4.4. Os treinamentos devem prever, necessariamente, a disponibilização de recursos 
de interação e colaboração adicionais necessários para a metodologia de ensino com 
enfoque prático tendo em vista o esclarecimento de dúvidas, realização de atividades 
práticas via AVA/máquinas/laboratórios virtuais, dentre outras. Tais atividades 
podem ser propostas de forma síncrona ou não. 

 
10.4.5. No Treinamento de Administração (Gestores da ferramenta e Gestores de 

Processos ITIL) é esperado que a pessoa entenda como funcionam os módulos da 
ferramenta, sua instalação, configuração, como adaptar os processos ITIL e como 
fazer a gestão dos dados da ferramenta. 
 

10.4.6. No Treinamento Avançado de Integração e Desenvolvimento (Gestores da 
ferramenta) é esperado que a pessoa consiga desenvolver adaptações para 
integrações com outras ferramentas e automações de processos. 
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10.4.7. A capacitação técnica provida deverá abordar todos os componentes da solução 
fornecida, devendo ainda estar de acordo com a utilização da solução instalada no 
ambiente da DATAPREV, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 

 
• Treinamento de Administração – Gestores da ferramenta e Gestores de 
Processos ITIL:  
 

 Instalação da ferramenta e conhecimento de sua arquitetura;  

 Configuração da ferramenta;  

 Administração de dados e usuários;  

 Adaptação dos processos ITIL (Incidente, Solicitações, Mudança, 
Conhecimento, Configuração);  

 Regras de negócio da ferramenta;  

 Regras de notificação de usuários e analistas;  

 Confecção de relatórios e Dashboards avançados;  

 Gestão de catálogos de serviços;  

 Gestão de ANS de serviços;  

 Noções de integração e automatização de processos. 
 

• Treinamento Avançado de Integração e Desenvolvimento – Gestores 
da ferramenta: 
 
 Configurações avançadas de integrações e automações;  
 Desenvolvimento e gerenciamento de módulos de integrações;  
 Desenvolvimento e gerenciamento de módulos de automações. 

 
10.4.8. As turmas de capacitação deverão ser realizadas durante a vigência contratual, 

conforme estabelecido no cronograma de execução aprovado pela DATAPREV na 
versão definitiva do Plano de Capacitação. Este cronograma poderá sofrer alterações, 
desde que essas sejam realizadas em comum acordo entre a CONTRATADA e a 
DATAPREV. 
 

10.4.9. As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 09:00 e 18:00 
horas, de segunda a sexta-feira, em turno integral ou parcial. 
 

10.4.10. Conforme prática de mercado, as horas de intervalo para almoço dos 
treinandos não deverão ser computadas para fins de cálculo da carga horária. 
 

10.5.  Material Didático 
 

10.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer o material didático de acompanhamento 
detalhado, original do desenvolvedor da ferramenta, quando cabível, 
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preferencialmente em português (Brasil), contendo todos os assuntos abordados 
na capacitação. Entende-se como material didático, apostilas, manuais, livros texto, 
dentre outros de semelhante natureza, destinados a facilitar ou complementar o 
aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil) do material original 
do fabricante, será aceito apenas material em inglês. 
 

10.5.2. As apostilas ou manuais deverão ser oferecidas em formato eletrônico, a critério 
da DATAPREV, em quantidade idêntica ao número de treinandos de cada turma, 
com conteúdo oficial do fabricante e atualizado, de acordo com a versão da solução 
a ser ministrada. 

 

10.5.3. Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a 
CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação em formatos padrão de 
mercado (PDF, DOC, DOCX, PPT ou HTML). 

 

10.5.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar as videoaulas gravadas em ambiente 
AVA/LMS pelo prazo mínimo 5 (cinco) dias úteis após a conclusão do treinamento, 
salvo se comprovadamente impedida por fabricante em treinamentos oficiais. 
 

10.5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV uma cópia do material 
didático e acesso ao AVA/LMS em até 20 (vinte) dias úteis antes do início da 
capacitação para fins de validação técnica e pedagógica. As etapas de correções ou 
adequações na versão entregue deverão ser previstas e negociadas em comum 
acordo, devendo constar no cronograma do Plano de Capacitação. A DATAPREV 
validará o material didático em até 10 (dez) dias úteis. 

 
10.6.  Avaliação da Capacitação 

 
10.6.1. Ao término de cada turma, será realizada uma Avaliação de Reação tendo em 

vista a medição. A DATAPREV aplicará a Avaliação de Reação em todos os 
treinandos com o objetivo de avaliar a qualidade e satisfação com a capacitação. 
 

10.6.2. Para os treinamentos, seis fatores serão objetos de avaliação pelo formulário: 
Programa e Metodologia, Instrutoria, Material, Estrutura do Curso, Ambiente e 
Autoavaliação.  
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Programa e 

Metodologia 

Avalia a percepção dos participantes em relação a importância do tema 
e se os objetivos do curso foram alcançados por meio da metodologia 
de EAD adotada. 

Instrutoria 

Avalia a satisfação dos participantes com relação a atuação do instrutor 
durante a capacitação, tanto em relação ao seu conhecimento técnico do 
tema, quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de interação com 
a turma. 

Material Avalia a satisfação dos participantes quanto ao material didático 
disponibilizado, a sua qualidade, clareza e organização; 

Estrutura do 

Curso 

Avalia a percepção dos participantes quanto a organização do curso, 
sequência do conteúdo apresentado e a carga horária; 

Ambiente 

Avalia a percepção de qualidade da interface gráfica e de adequação do 
ambiente tecnológico disponibilizado para o treinamento online, 
incluindo AVA, LMS ou plataforma de webconferência, bem como a 
disponibilidade e efetividade dos recursos de interação, colaboração e 
comunicação. 

Autoavaliação 

Avalia a percepção dos participantes quanto à aquisição de novos 
conhecimentos e habilidades por meio da capacitação oferecida, bem 
como, a segurança para a sua aplicação e relevância do conteúdo 
abordado. 

 

10.6.3. Cada fator é composto por um conjunto de itens que deverão ser avaliados por 
meio de notas atribuídas em uma escala de 1 (um) a 10 (dez), sendo 1 totalmente 
insatisfeito e 10 totalmente satisfeito.  
 

10.6.4. Para fins de avaliação geral da turma, será considerada a média obtida nos fatores 
que compõem a avaliação de reação, com exceção do fator Autoavaliação. 
 

10.6.5. Com base nas informações registradas pelos participantes no Formulário de 
Avaliação da DATAPREV, a Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento 
deverá emitir o Relatório Consolidado da Avaliação de Reação.  
 

10.6.6. O formulário de Avaliação de Reação, composto pelos seis fatores mencionados, 
com os itens e escala de classificação serão apresentados pela área de Gestão de 
Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV na reunião de alinhamento de 
capacitação, prevista no subitem 10.1.1 para ciência e validação da CONTRATADA.  
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10.6.7. Caso a CONTRATADA, para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar 
outros fatores não previstos na avaliação padrão da DATAPREV, ela poderá utilizar 
o seu próprio formulário, porém este não será utilizado para aprovação da 
capacitação por parte da DATAPREV. 

 
10.7.  Garantia da Capacitação 

 
10.7.1. O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo 

menos uma das situações abaixo ocorrer: 
 

d) Média final da turma igual ou inferior a 7 (sete), excluindo-se o fator 
Autoavaliação; 
 

e) Mediana do fator Instrutoria inferior a 7 (sete); 
 

f) Média de, pelo menos, dois fatores inferiores a 7 (sete), excluindo-se o fator 
Autoavaliação; 

 
g) Média do fator Instrutoria inferior a 7 (sete). 

 
10.7.2. A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova 

capacitação para todas as turmas em que ficar configurado como resultado 
INSATISFATÓRIO, salvo se, por decisão do Gestor Técnico do Contrato e da Área 
de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV, for adotada 
medida complementar que venha sanar o problema. 
 

10.7.3.  Em caso de nova capacitação, esta deverá acontecer segundo um novo 
calendário a ser definido pela DATAPREV, sendo automaticamente suspenso o 
calendário inicialmente planejado para as próximas turmas, caso haja, até que seja 
sanado o problema. 

 
10.8. Entrega dos Materiais Utilizados na Capacitação 

 
10.8.1. Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a 

CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação utilizada em mídia eletrônica 
(CD, DVD ou pendrive), em formatos padrão de mercado (PDF, DOC, PPT ou HTML). 
 

10.8.2. A DATAPREV se reserva o direito de reproduzir trechos do material didático 
utilizado na capacitação, desde que registradas as devidas fontes, para realizar 
capacitações internas de seus empregados. 

 
10.9. Certificados e Lista de Presença 
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10.9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar para os participantes que obtiverem 
frequência mínima de 75%, os certificados de conclusão de curso, por meio 
eletrônico, ao final de cada turma. Aqueles que apresentarem percentuais inferiores 
não deverão recebê-lo. 
 

10.9.2. Para treinamentos online ofertados por LMS, AVA e que geralmente não são ao 
vivo ou não são exclusivamente ao vivo, a CONTRATADA deverá encaminhar à 
DATAPREV no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após solicitação, que pode 
ocorrer a qualquer momento, relatório que demonstre o nível de evolução e 
conclusão de atividades dos participantes. 

 
10.9.3. A CONTRATADA deverá enviar documento que comprove a frequência diária 

online e o(s) certificado(s) digitais do(s) participante(s) que cumprirem, no mínimo, 
75% da carga horária programada.  
 

10.9.4. Para fins de comprovação dos serviços prestados, visando o faturamento, a 
CONTRATADA deverá encaminhar para a Área de Gestão de Treinamento e 
Desenvolvimento da DATAPREV, após o encerramento de cada turma o 
documento de presença digitalizado, em até 2 (dois) dias úteis, e os certificados, 
em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de encerramento de cada turma. 

 
11. ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 
11.1. As atividades de orientação técnica objetivam otimizar a utilização dos produtos 

adquiridos e o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de competências, por meio do 
repasse de conhecimento de forma ordenada e seu escopo compreende: 

 
• Apoiar as equipes da DATAPREV a definir a melhor metodologia para o uso 

adequado da solução; 
• Apoiar as equipes de desenvolvimento na exploração de recursos avançados da 

solução; 
• Diagnóstico / orientação quanto à análise do desempenho da solução; 
• Diagnóstico / orientação quanto à customização e tuning da solução; 
• Auxiliar no levantamento e análise de processos e integrações; 
• Auxiliar na definição de métricas de monitorações dos processos de negócio 
• Auxiliar na elaboração de metodologia de uso da solução no apoio e suporte aos 

processos ITIL; 
• Auxiliar na análise, identificação e melhor uso dos processos de acordo de níveis de 

serviço; 
• Planejamento e apoio na integração com demais soluções de monitoração e gestão 

de ativos; 
• Auxiliar na definição e melhoria de arquitetura do ambiente para a solução; 
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11.2. As atividades de orientação técnica serão realizadas de forma presencial nos endereços 
a seguir, a partir da assinatura do Contrato / Pedido de Compra durante toda a vigência 
contratual. A critério da DATAPREV, as atividades poderão ser realizadas nas 
dependências da CONTRATADA. 
 

Localidade Endereço 

Rio de Janeiro 
Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro – RJ – CEP 22241-900 

Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ – CEP 22280-040 

São Paulo R. Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, SP – CEP 03017-020 

Brasília Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Brasília, DF – CEP 70070-931 

 
11.3. Estas atividades devem ter produtos definidos (planos, procedimentos, laudos, 

pareceres técnicos, guias, padrões, etc), escopo, prazo de entrega e as respectivas horas 
alocadas para a execução, previamente aprovadas pela DATAPREV, para fins de 
contabilização e posterior faturamento. Estas informações devem estar devidamente 
registradas nas respectivas Ordens de Serviço, autorizadas pelo Gestor Técnico do 
contrato, conforme descrito no subitem 28.1 deste Termo de Referência.  

 
11.4.  A CONTRATADA deverá disponibilizar 2.880 (duas mil oitocentas e oitenta) horas 

de orientação técnica, a serem realizadas por profissionais especializados na solução 
fornecida, em conformidade com a(s) qualificação(ões) descrita(s) no subitem 11.4.1. 
Essas horas serão utilizadas, sob demanda, de acordo com as necessidades da 
DATAPREV, conforme requisitos abaixo: 

 
• Nível 1 de Orientação Técnica; 

 
• Analista de Suporte Pleno; 

 
• Profissionais com perfil pleno, especializados na solução contratada em termos 

de arquitetura, implementação e desenvolvimento de customizações na 
solução. 

  
11.4.1. O serviço de orientação técnica deverá ser executado por profissionais que 

comprovem qualificação para atuar na solução que será objeto da contratação, 
através de certificado de participação e conclusão em curso oficial do Fabricante, 
com o mínimo de 1 ano comprovado de atuação com a mesma solução.  
      

11.5. Os serviços de Orientação Técnica serão prestados em conformidade com as Ordens 
de Serviços (OS) a serem emitidas para sua execução, conforme modelo constante no 
ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO. As Ordens de Serviço deverão ser 
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executadas de acordo com planejamento realizado pela equipe da DATAPREV em 
conjunto com a equipe da CONTRATADA, obedecendo cronograma estabelecido. 
 

11.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes canais de atendimento para 
abertura das Ordens de Serviço: Website e telefone (preferencialmente, 0800). 
 
Cada solicitação de orientação técnica deverá conter, no mínimo, o registro das 
informações abaixo: 
 

a) Número do chamado (na abertura da OS; a ser fornecido pela CONTRATADA); 
 

b) Número da Ordem de Serviço (a ser fornecido pela DATAPREV); 
 

c) Identificação do atendente; 
 

d) Identificação do solicitante; 
 

e) Data e hora da solicitação; 
 

f) Descrição da demanda. 
 
      As informações sobre os canais de atendimento para abertura das Ordens de Serviço 
deverão ser apresentadas à DATAPREV no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC). 
 

11.7. As solicitações de serviço deverão ser retornadas no prazo máximo de 4 (quatro) horas 
úteis após o seu respectivo registro, entendido este retorno como um contato inicial para 
fins de definição do escopo e forma de tratamento da demanda apresentada. Neste 
retorno, deverá ser agendada uma reunião presencial ou uma audioconferência para 
definição do número de horas necessárias e cronograma de execução da respectiva 
Ordem de Serviço. 
 

11.8. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte ao registro da solicitação de abertura da Ordens de Serviço (OS) pela 
DATAPREV, para se reunir com o solicitante, presencialmente ou por meio de 
audioconferência, com a finalidade de definir o escopo e a forma de tratamento da 
demanda apresentada. Nesta reunião a CONTRATADA obterá os insumos necessários 
para realizar a definição do número de horas e do cronograma de execução da respectiva 
Ordem de Serviço (OS). A data da reunião deverá ser agendada em comum acordo com 
a DATAPREV. 
 

11.9. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte à realização da reunião descrita no subitem 11.7 para encaminhar ao solicitante, 
por meio eletrônico, o número de horas e o cronograma de execução da respectiva 
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Ordem de Serviço (OS). Após alinhamentos entre a CONTRATADA e a DATAPREV, 
possíveis negociações e aprovação do número final de horas e cronograma de execução 
da respectiva Ordem de Serviço (OS), a DATAPREV emitirá o documento de abertura da 
Ordem de Serviço (OS), que deverá ser assinado por responsáveis da CONTRATADA e 
pelo gestor técnico da DATAPREV, conforme descrito no subitem 28.1 deste Termo de 
Referência. 

 
11.10. Todas as funções e atividades desempenhadas pela CONTRATADA deverão ter como 

preocupação primária a transferência do conhecimento à equipe técnica da DATAPREV 
designada a acompanhar cada atividade. Caso a DATAPREV entenda ser necessário, 
poderá solicitar, mediante Ordem de Serviço específica, a realização de workshops, que 
não se caracterizam como capacitação, mas como apresentação e debate sobre as 
atividades planejadas ou executadas abrangendo tópicos específicos da tecnologia 
envolvida. 
 

11.11. Entende-se por transferência de conhecimento, a passagem de conhecimento para os 
técnicos da DATAPREV, de todas as atividades desenvolvidas, relativas a cada Ordem de 
Serviço executada, visando aprimorar os conhecimentos da tecnologia utilizada e 
maximizar a utilização das funcionalidades. 
 

11.12. Os registros de solicitação de serviços poderão ser realizados em horário comercial 
(9:00 às 18:00 horas), de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados nacionais. 
 

11.13. Os serviços solicitados serão realizados em horário comercial (9:00 às 18:00 horas), de 
segunda a sexta-feira, excluídos os feriados nacionais, salvo definição contrária, realizada 
em comum acordo entre a DATAPREV e a CONTRATADA. 
 

11.14. Concluída a realização dos serviços solicitados na OS (Ordem de Serviço), a 
CONTRATADA deverá comunicar este fato formalmente à CONTRATANTE. A 
DATAPREV terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da formalização da 
conclusão, para realizar a avaliação das entregas e validar o consumo de horas, de acordo 
com: 

 
a) A documentação técnica entregue, conforme padrões previamente acordados entre 

as partes; 
  

b) O atingimento dos resultados já estipulados;  
 

c) A disponibilização dos entregáveis. 
 

11.15. Após a DATAPREV finalizar a avaliação das entregas e a validação do consumo de 
horas, atestando que o serviço foi realizado em conformidade com o solicitado, emitirá o 
documento de aceite da respectiva OS (Ordem de Serviço), que deverá conter as 
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informações relacionadas à sua execução e ser assinado por responsáveis da 
CONTRATADA e pelo Gestor Técnico da DATAPREV, conforme descrito no item 28.1 
deste Termo de Referência. 
 

11.16. Somente o Gestor Técnico, descrito no subitem 28.1 deste Termo de Referência, 
poderá oficializar, junto à CONTRATADA, as solicitações de OS (Orientação Técnica). 
 

11.17. OS’s (Ordens de Serviço) aprovadas para execução e formalizadas, não poderão sofrer 
acréscimos em seu conteúdo previamente negociado sem a anuência do Gestor Técnico, 
conforme descrito no subitem 28.1 deste Termo de Referência. 
 

11.18. Em casos excepcionais, as Ordens de Serviço poderão sofrer redução no conteúdo, 
previamente negociado, desde que a atividade específica ainda não tenha sido iniciada. 

 
 

12. CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA 
 
12.1. A garantia dos produtos adquiridos deverá considerar o período mínimo de 36 (trinta 

e seis) meses a partir da data de emissão do Termo de Aceite da Migração e contemplar 
a prestação dos seguintes serviços: 
 

 Atualização de versão das licenças de software; 
 

 Suporte Técnico 
 

12.2. A prestação dos serviços relacionados à garantia não deve imputar qualquer custo 
adicional à DATAPREV. 
 

12.3. A modalidade de atendimento deverá ser em regime 24x7 (24 horas por dia x 7 dias 
da semana), de segunda a domingo, incluindo os feriados. 
 

12.4. A CONTRATADA deverá notificar formalmente à DATAPREV sobre a 
descontinuidade comercial e sobre o término do suporte técnico dos produtos objeto 
deste Termo de Referência com antecedência mínima de 6 (seis) meses da 
descontinuidade. 

 
12.5. Durante o período de garantia contratual, a CONTRATADA deverá prover o serviço de 

suporte técnico com o apoio de profissionais técnicos especializados. 
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13. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE 
 
13.1. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá disponibilizar para a 

DATAPREV todas as atualizações dos softwares (atualização de versões, releases e 
patches), sem nenhum ônus adicional à DATAPREV. 
 

13.2. A CONTRATADA deverá notificar à DATAPREV sobre a liberação de novas versões e 
correções de software (patches) dos produtos objeto deste Termo de Referência. Os 
avisos poderão ser encaminhados por e-mail, utilizando mecanismo automático de 
notificação 

 
13.3. Mesmo após o término do prazo da garantia, as licenças deverão permanecer em 

operação, ainda que sem a possibilidade de fazer atualizações, mas permitindo aos 
administradores realizarem qualquer tipo de configuração nos equipamentos. 
 

13.4. Caso as condições de licenciamento dos softwares fornecidos sejam alteradas pelo 
fabricante durante o período de garantia, as funcionalidades e os quantitativos definidos 
não deverão ser prejudicados. Nas situações em que a alteração na forma de 
licenciamento implique em perdas qualitativas e/ou quantitativas, licenças 
complementares deverão ser fornecidas à DATAPREV, sem custo adicional. 

 
13.5. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá disponibilizar acesso para a 

DATAPREV a toda documentação atualizada para novas releases, versões e patches, sem 
nenhum ônus adicional à DATAPREV. 
 

14. SUPORTE TÉCNICO 
 
14.1. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá prover o serviço de suporte 

técnico para os produtos adquiridos, que deverá ser prestado nas modalidade Remoto, 
conforme descrito no subitem 14.2 deste Termo de Referência. 
 

14.2. Entende-se por SUPORTE TÉCNICO REMOTO as seguintes atividades para tratamento 
de problemas relacionados à solução: 

 
a) Orientações sobre uso, configuração e instalação dos produtos adquiridos; 

 
b) Questões sobre compatibilidade e interoperabilidade dos produtos adquiridos e 

integração com outras soluções (desde que compatível tecnicamente); 
 

c) Interpretação da documentação dos produtos adquiridos; 
 

d) Orientações para identificar a causa de uma falha de software; 
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e) Para os casos de defeitos de software conhecidos, devem ser fornecidas as 
informações sobre a correção ou a própria correção. 

 
f) No caso de defeitos de software não conhecidos, quando a CONTRATADA tiver 

optado por utilizar centro de suporte e assistência técnica próprio, deverá enviar as 
informações sobre a falha ao fabricante do produto para que este forneça a solução. 
A CONTRATADA deverá informar o número do chamado aberto junto ao fabricante, 
bem como uma estimativa de prazo para solução da falha; 

 
g) Orientação para solução de problemas de “performance” e “tuning” das configurações 

dos produtos adquiridos; 
 

h) Orientação quanto às melhores práticas para implementação dos produtos; 
 

i) Apoio na recuperação de ambientes em caso de panes ou perda de dados (disaster 

recovery), recuperação de configurações e reinstalação;  
 

j) Apoio para execução de procedimentos de atualização para novas versões dos 
produtos de software instalados; 

 
k) Apoio técnico para reconfiguração da solução em função de alteração/melhoria da 

arquitetura da infraestrutura. 
 

14.3. As atividades relacionadas ao SUPORTE TÉCNICO REMOTO devem ser realizadas por 
meio de contato telefônico, troca de mensagens eletrônicas e videoconferência por meio 
de ferramenta homologada pela DATAPREV, sendo vedada a utilização de acesso 
remoto. Caso a CONTRATADA opte por solucionar o problema reportado pela 
DATAPREV por meio de atendimento on site (presencial), isso não deve imputar 
qualquer ônus adicional à DATAPREV. Em caráter excepcional, a área de Segurança da 
Informação da DATAPREV poderá autorizar a utilização de acesso remoto por meio de 
ferramenta homologada pela DATAPREV após avaliar sua necessidade devido a 
situações emergenciais que representem grande impacto para DATAPREV 
 

14.4. O fato de qualquer um dos produtos adquiridos não utilizar a última versão 
disponibilizada de quaisquer dos softwares instalados originalmente, não poderá ser 
utilizado pela CONTRATADA como argumento para postergar eventual suporte técnico, 
a menos que tenha sido objeto de notificação e que seja apresentada documentação 
correlacionando a falha detectada com a versão de software instalada. 
 

15. REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 
 
15.1. Para atendimento aos serviços de garantia dos produtos adquiridos, a CONTRATADA 

deverá oferecer atendimento por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica, que 
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poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à CONTRATADA (parceira formalmente 
designada pelo fabricante dos produtos adquiridos como habilitada a prestar os serviços 
de suporte e assistência técnica). 
 

15.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à 
assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC), a CONTRATADA deverá apresentar à 
DATAPREV: 

 
 As informações sobre os canais de atendimento para abertura dos chamados: 

número de telefone (preferencialmente 0800) e endereço de website; 
 

 As informações referentes ao centro de suporte e assistência técnica responsável 
pelo atendimento aos serviços de garantia: se pertence ao fabricante dos produtos 
ou à própria CONTRATADA, endereço, telefone, e-mail e contato. 

 
 As informações referentes a ferramenta de abertura de chamados que poderão ser 

efetuadas, a critério da DATAPREV, com entrega de um manual de utilização e/ou 
a realização de Workshop, a ser agendado, para as áreas de operação da ferramenta. 

 
15.3. A CONTRATADA deverá providenciar o registro de toda e qualquer solicitação de 

suporte técnico, independentemente de sua natureza, cabendo a DATAPREV, o devido 
acompanhamento. À DATAPREV serão disponibilizados os seguintes canais de 
atendimento para abertura dos chamados: 

 

Website e telefone (preferencialmente 0800) 
 
Onde cada chamado deverá conter, no mínimo, o registro das informações abaixo: 
 
 Número do registro/ocorrência (a ser fornecido pela CONTRATADA); 

 
 Identificação do atendente; 

 
 Identificação do solicitante; 

 
 Data e hora da solicitação; 

 
 Nível de severidade da ocorrência (a ser fornecido pela DATAPREV); 

 
 Descrição da ocorrência; 

 
 Classificação da ocorrência:  

 
- Suporte Técnico Remoto: incidente  
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- Suporte Técnico Remoto: esclarecimento de dúvidas  
 

15.4. No provimento deste serviço por meio de telefone, a CONTRATADA fica obrigada a 
permitir o recebimento de ligações de terminais fixos e móveis. 
 

15.5. Para os atendimentos por meio de telefone, o tempo máximo de espera deverá ser 
de até 03 (três) minutos. 

 
15.6. No provimento deste serviço por meio de Website, deverá ser possível que a 

DATAPREV indique uma lista de produtos por meio de arquivo anexo ou diretamente na 
página, em um único registro. Neste caso, a data e hora do registro serão consideradas 
como horário da abertura do chamado para todos os produtos listados. 

 
15.7. Caso a CONTRATADA opte por prestar os serviços de garantia dos produtos 

adquiridos por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica próprio, deverá possuir 
acesso direto, por meio de telefonema ou via correio eletrônico, ao Centro de Suporte e 
Assistência Técnica do fabricante. 
 

15.8. Independentemente da forma que a CONTRATADA utilize para prestar os serviços de 
garantia dos produtos adquiridos (por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica 
do fabricante dos produtos ou de centro de suporte e assistência técnica próprio),  à 
DATAPREV deverá ser permitido acompanhar, por meio de Website, o andamento de 
todos os chamados abertos por meio de telefone e de Website. Este acesso ao Centro de 
Suporte e Assistência Técnica deverá: 
 
 Estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos 

os dias do ano; 
 

 Permitir realizar filtro por chamados encerrados em determinado intervalo de tempo, 
relacionados a um contrato específico; 

 
 Permitir realizar filtro por chamados com status “aberto”, com sua data de abertura 

no intervalo de tempo informado, relacionados a um contrato específico; 
 

 Permitir a apuração do tempo total de atendimento do chamado e o tempo em que 
ficou sob a responsabilidade da CONTRATADA; 
 

 Exibir as informações do andamento dos chamados de forma completa, clara e 
precisa, permitindo identificar objetivamente as transições de responsabilidade 
entre DATAPREV e CONTRATADA pelas ações a serem realizadas; 
 

 Exibir as informações de data e hora de forma padronizada, incluindo o fuso horário 
a ser considerado; 
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15.9. O horário de abertura de chamado será determinado conforme abaixo: 

 
a) Para chamados abertos pelo canal Telefone (preferencialmente 0800) → o horário 

da abertura do chamado será a data e hora da ligação realizada pelo profissional da 
DATAPREV informando do problema ocorrido. Caso a atendente não possa 
informar o número de chamado neste momento, deverá, obrigatoriamente, 
informar um número de protocolo que registre a data e hora da ligação realizada. 

 
b) Para chamados abertos pelo canal Website → o horário da abertura do chamado 

será a data e hora do acesso ao Website para registro do problema ocorrido. No 
momento do registro, a página web deverá informar o número de chamado, caso 
isso não seja possível, deverá informar um número de protocolo que registre a data 
e hora do acesso realizado. 
 

15.10. O horário de abertura do chamado demarcará o início da contagem do prazo de 
solução das ocorrências, independentemente do retorno da CONTRATADA. O horário 
de abertura de chamado será determinado conforme descrito no subitem 15.9 deste 
Termo de Referência. 
 

15.11. O serviço de registro de chamados deverá ser disponibilizado de acordo com a 
modalidade de atendimento estabelecida no subitem 12.3 deste Termo de Referência. 
 

15.12. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte técnico 
remoto. 
 

15.13. Não deverá haver qualquer limitação para o número de técnicos da DATAPREV 
autorizados a abrir chamados técnicos. 

 
 

16. PRAZO PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 
 
16.1. Deverão ser considerados os seguintes prazos e níveis de severidade para os chamados 

de Suporte Técnico. 
 

PRAZOS PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS  
(a partir do registro da ocorrência) 

SEVERIDADE INFORMADA TEMPO PARA SOLUÇÃO 

1 4 horas corridas 

2 24 horas corridas 

3 72 horas corridas 

4 48 horas corridas  
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Os níveis de severidade são descritos abaixo: 
 
a) Severidade 1 – quando ocorre a perda ou paralisação de atividades exercidas ou de 

serviços relevantes prestados pela DATAPREV, configurando-se como situação de 
emergência. Uma solicitação de serviço de Severidade 1 pode possuir uma ou mais 
das seguintes características: 

 
 Dados corrompidos; 

 
 Uma função crítica não está disponível; 

 
 O sistema se desliga repentinamente causando demoras excessivas e 

intermitências para utilização de recursos; 
 

 O sistema falha repetidamente após tentativas de reinicialização; 
 

 O sistema continua em execução permanente (congelado) necessitando ser 
reiniciado. 

 
b) Severidade 2 – quando se verifica uma grave perda de funcionalidades em 

programas ou sistemas da DATAPREV, inexistindo alternativas de contorno, sem, no 
entanto, interromper em sua totalidade a prestação do serviço. 

 
c) Severidade 3 – quando se verifica uma perda de menor relevância de 

funcionalidades em programas ou sistemas da DATAPREV, causando apenas 
inconveniências para a devida prestação dos serviços pela DATAPREV. 

 
d) Severidade 4 – quando se verifica como necessária a prestação de informações, 

aperfeiçoamentos ou esclarecimentos sobre documentação ou funcionalidades de 
programas, porém sem prejudicar diretamente a operação dos programas ou 
sistemas da DATAPREV. 

 
16.2. O nível de severidade será atribuído pela DATAPREV no momento da abertura do 

chamado. 
 

16.3. No atendimento dos chamados, para efeitos de apuração do tempo gasto pela 
CONTRATADA para a disponibilização da solução, serão desconsiderados os períodos 
em que a DATAPREV estiver responsável por executar ações necessárias para a análise e 
solução da ocorrência. 
 

16.4. Considerando que as soluções das ocorrências de software, pela sua natureza, podem 
envolver atividades relacionadas ao desenvolvimento de patches específicos, admite-se, 
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para todos os casos, a adoção de solução de contorno (workaround), respeitados os 
prazos definidos para cada severidade informada, sem prejuízo da disponibilização da 
solução definitiva cabível. Neste caso, a partir do encerramento do chamado original, com 
a disponibilização da solução de contorno, a CONTRATADA deverá abrir uma nova 
ocorrência para provimento da solução definitiva imediatamente, na qual deverá constar, 
obrigatoriamente, um novo campo contendo o número do chamado original (encerrado 
com a solução de contorno). O prazo máximo para disponibilização da solução definitiva 
será: 
 

PRAZOS PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA 
(a partir do encerramento do chamado original, com a disponibilização da solução de 

contorno) 

SEVERIDADE INFORMADA TEMPO PARA SOLUÇÃO 

1 15 dias corridos 

2 30 dias corridos 

3 45 dias corridos 

 
16.5. Para fins de cálculo do período decorrido para solução da ocorrência de software, será 

contabilizado o prazo entre a formalização e o fechamento efetivo da ocorrência – seja 
essa solução de caráter definitivo ou provisório com a disponibilização de solução de 
contorno (workaround). 
 

16.6. Em caso de impossibilidade da disponibilização de solução de contorno ou definitiva 
das ocorrências de software, dentro dos prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá, 
ainda dentro destes prazos, emitir um parecer com previsão de novo prazo, contendo o 
histórico de maior abrangência possível das atividades desenvolvidas desde a abertura 
do respectivo chamado. 
 

16.7. Após avaliação deste parecer inicial, a DATAPREV decidirá sobre a periodicidade da 
emissão de pareceres ou laudos posteriores, até o fechamento do atendimento, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo descumprimento dos prazos 
estabelecidos nos subitens 16.1 e 16.4 deste Termo de Referência. 
 

17. RELATÓRIOS 
 
17.1. Durante todo o período de prestação dos serviços relacionados à garantia, a 

CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, um arquivo contendo o registro de 
todas as ocorrências de suporte técnico e manutenção corretiva do período mensal de 
prestação de serviços encerrado. O Relatório Mensal de Atendimento deverá ser 
encaminhado para os Gestores Administrativo e Técnico conforme descrito no item 28 
deste Termo de Referência em até 7 (sete) dias úteis, contados a partir do dia seguinte 
ao fim do período mensal de prestação de serviços e deverá estar no formato “.XLS” 
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(para ambiente MS Windows) ou outro formato definido em comum acordo. O relatório 
deverá conter as seguintes informações de cada ocorrência: 
 
a) Número do registro/ocorrência; 

 
b) Identificação do atendente; 

 
c) Identificação do solicitante; 

 
d) Data e hora da solicitação (considerando o fuso horário de Brasília); 

 
e) Nível de severidade da ocorrência (estabelecido pela DATAPREV); 

 
f) Descrição da ocorrência; 

 
g) Data e hora da solução / fechamento da ocorrência (considerando o fuso horário de 

Brasília); 
 

h) Identificação do responsável (DATAPREV) pelo fechamento; 
 

i) Duração da ocorrência (no formato hh:mm); 
 

j) Tempo de atendimento sob responsabilidade da CONTRATADA (no formato 
hh:mm); 
 

k) Descrição detalhada da causa e da solução da ocorrência; 
 

l) Classificação da ocorrência: 
 Suporte Técnico Remoto: incidente  
 Suporte Técnico Remoto: esclarecimento de dúvidas  

 

m) Informar se o chamado foi fechado com solução de contorno ou definitiva; 
 

n) Informar o número do chamado original (quando o chamado for originário de outro 
onde se tiver feito uso da solução de contorno). 

 
17.1.1. O atraso no envio do Relatório Mensal de Atendimento, descrito no subitem 

17.1 deste Termo de Referência, implicará no atraso da análise técnica de suas 
informações. Tal análise serve de subsídio para a realização da medição do serviço 
prestado pela CONTRATADA no respectivo período. 

 
17.2. Durante todo o período de prestação dos serviços relacionados à orientação técnica, a 

CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, um arquivo contendo o registro de 
todas as OS’s (Ordens de Serviço) abertas e/ou fechadas relacionadas aos serviços de 
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Orientação Técnica no período mensal de prestação de serviços encerrado. O Relatório 
Mensal de OS deverá ser encaminhado para os Gestores Administrativo e Técnico, 
conforme descrito no item 28 deste Termo de Referência, em até 7 (sete) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte ao fim do período mensal de prestação de serviços e 
deverá estar no formato XLS (para ambiente MS Windows) ou outro formato definido em 
comum acordo. O relatório deverá conter as seguintes informações de cada OS (Ordem 
de Serviço): 
 

a) Número de registro/ chamado; 
 

b) Número da OS (Ordem de Serviço); 
 

c) Identificação do atendente; 
 

d) Identificação do solicitante; 
 

e) Data e hora da solicitação (considerando fuso horário de Brasília); 
 

f) Descrição dos serviços solicitados; 
 

g) Data e hora da reunião de definição do escopo da demanda (considerando fuso 
horário de Brasília); 
 

h) Data e hora da conclusão do serviço (considerando fuso horário de Brasília); 
 

i) Número de horas consumidas para execução do serviço, detalhadas por atividades 
desempenhadas, visando garantir o repasse do conhecimento e das melhores práticas 
para as equipes da DATAPREV; 
 

j) Identificação do responsável DATAPREV pela aprovação do serviço executado e 
consequente conclusão da OS (Ordem de Serviço). 

 
17.3. O período mensal de prestação de serviços será definido pelo Gestor 

Administrativo, conforme descrito no subitem 28.2 deste Termo de Referência, e 
informado à CONTRATADA na Reunião de Abertura Contratual, definida no subitem 
4.6 deste Termo de Referência. 
 

18. ACESSO AO SITE DO FABRICANTE 
 
18.1. Deverá ser garantido à DATAPREV o pleno acesso ao site do fabricante dos produtos 

que constituem o objeto deste Termo de Referência para: 
 
a) Consultar quaisquer bases de dados disponíveis para usuários. 
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b) Efetuar downloads de quaisquer atualizações de software ou documentações. 

 
18.2. Caso haja diferentes níveis de acesso no site, deverá obrigatoriamente ser ofertado o 

nível com maior grau de privilégios. 
 

19. USO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
 
19.1. Em todas as atividades de suporte técnico, capacitação técnica e orientação técnica 

deverá ser empregada a língua portuguesa falada e escrita do Brasil. Serão admitidas as 
seguintes exceções a esta exigência: 
 
a) O uso de termos técnicos em inglês, nas conversações ou correspondências; 

 
b) O acesso a sites com conteúdo na língua inglesa, para consulta às bases de 

conhecimento ou download de componentes de software; 
 

c) A utilização de material original do fabricante em inglês, na realização da capacitação 
técnica, somente nos casos de ausência da publicação em português. 
 

d) Outros casos, com o aceite da DATAPREV. 
 

19.2. A abertura, o acompanhamento e o atendimento das ocorrências deverão ser feitos 
em língua portuguesa.  

 
19.3. Todos os relatórios constantes do item 17 deste Termo de Referência deverão ser 

apresentados com conteúdo em língua portuguesa. 
 

20. SIGILO E INVIOLABILIDADE 
 
20.1. A CONTRATADA deverá assinar TERMO DE SIGILO que se encontra no ANEXO IV, a 

fim de garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que eventualmente possa 
ter acesso, durante a prestação dos serviços de suporte técnico, orientação técnica e 
capacitação técnica. 
 

20.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à DATAPREV sobre eventuais atos 
ou fatos noticiados que se refiram à mesma. 
 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados no item 4 – 

Planejamento da Instalação  deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA. 
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O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso.  
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 
a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por cento) 

ao dia do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” será 
substituída por multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, até o 
limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor total do respectivo Pedido de 
Compras / Contrato. 

 
21.2. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na Entrega, conforme 

descrito no subitem 5 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos 
por cento) ao dia do valor total dos produtos adquiridos; 
 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa descrita na alínea 
“a” será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o 
limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total dos produtos adquiridos. 

 
21.3. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na Instalação, conforme 

descrito no subitem 6.2 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) ao dia do valor total do item Instalação; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 10% (dez por cento) do valor total do item Instalação. 
 

21.3.1. Caso a CONTRATADA descumpra os prazos descritos nos subitens 6.2 e 6.5.1 
deste Termo de Referência, simultaneamente, a multa descrita no subitem 21.3, 
alíneas “a” e “b”, será substituída por multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o limite 



Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT 
Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 
Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência 
Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 

 

Termo de Referência – Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 51 

máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do item Instalação, pelo atraso, 
causado pela CONTRATADA, na instalação dos produtos adquiridos. 
 
a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por cento) 

ao dia do valor total dos produtos adquiridos; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, 
até o limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor total dos produtos 
adquiridos. 
 

21.4. Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados no item 7 – 
Planejamento da Migração deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA. 
O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso.  
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 
c) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por cento) 

ao dia do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato; 
 

d) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” será 
substituída por multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, até o 
limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor total do respectivo Pedido de 
Compras / Contrato. 

 
21.5. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na Migração, conforme 

descrito no subitem 8.2 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos por 
cento) ao dia do valor total do item Migração; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 10% (dez por cento) do valor total do item Migração. 

 
21.5.1. Caso a CONTRATADA descumpra os prazos descritos nos subitens 8.26.2 e 

8.5.1 deste Termo de Referência, simultaneamente, a multa descrita no subitem 
21.5, alíneas “a” e “b”, será substituída por multa de 2% (dois por cento) ao dia, até 



Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT 
Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 
Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC- DIGI 

 

Termo de Referência 
Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 

 

Termo de Referência – Aquisição de Solução Information Technology Service Management ITSM 52 

o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do item Migração, pelo 
atraso, causado pela CONTRATADA, na migração. 
 
a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por cento) 

ao dia do valor total da subscrição; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, 
até o limite máximo de 5% (cinco por cento) do valor total dos produtos 
adquiridos. 

 

21.6. Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite máximo de 1% 
(um por cento) do valor de cada turma, considerando o nº de alunos, pelo 
descumprimento dos prazos relacionados no item 9 – Capacitação Técnica 
PRESENCIAL deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA, exceto as 
alterações de prazos ocorridas de comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 
O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso. 
 

21.7. Será aplicada multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite máximo de 1% 
(um por cento) do valor total de cada turma, considerando o nº de alunos, pelo 
descumprimento dos prazos relacionados no item 10 – Capacitação Técnica ON-LINE 
deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA, exceto as alterações de 
prazos ocorridas de comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. O 
descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso. 
 

21.8. Será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento) do valor total de cada turma, considerando o nº de alunos, pelo atraso, causado 
pela CONTRATADA, na realização de cada turma da capacitação, conforme descrito 
no item 9 – Capacitação Técnica PRESENCIAL. O descumprimento do prazo de cada 
turma implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 
21.9. Será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo de 10% (dez por 

cento) do valor total de cada turma, considerando o nº de alunos, pelo atraso, causado 
pela CONTRATADA, na realização de cada turma da capacitação, conforme descrito 
no item 10 – Capacitação Técnica ON-LINE. O descumprimento do prazo de cada turma 
implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 
21.10. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total de cada turma, considerando 

o nº de alunos caso o resultado alcançado com a aplicação da avaliação da Capacitação 
Técnica seja considerado INSATISFATÓRIO, conforme descrito no item 9 – Capacitação 
Técnica PRESENCIAL deste Termo de Referência. 
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21.11. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total de cada turma, considerando 

o nº de alunos caso o resultado alcançado com a aplicação da avaliação da Capacitação 
Técnica seja considerado INSATISFATÓRIO, conforme descrito no item 10 – 
Capacitação Técnica ON-LINE deste Termo de Referência. 

 
21.12.  Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor total de cada turma, considerando 

o nº de alunos, pela indisponibilização de material didático ou disponibilização de 
modelo diferente do validado ou incompatível com a solução configurada na 
DATAPREV, conforme descrito no item 9 – Capacitação Técnica PRESENCIAL deste 
Termo de Referência. 

 
21.13. Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor total de cada turma, considerando 

o nº de alunos, pela indisponibilização de material didático ou disponibilização de 
modelo diferente do validado ou incompatível com a solução configurada na 
DATAPREV, conforme descrito no item 10  – Capacitação Técnica ON-LINE deste 
Termo de Referência. 

 
21.14. Será aplicada multa de 3% (três por cento) do valor total de cada turma, considerando 

o nº de alunos do item 10 – Capacitação Técnica ON-LINE, pela interrupção de 
treinamento por indisponibilidade, instabilidade da solução ou por uso incompatível de 
infraestrutura física e tecnológica com o disposto neste Termo de Referência, incluindo 
quanto ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA ou LMS) ou plataforma de 
webconferência. 

 
21.15. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, de 1% (um por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 10% (dez por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 
cumprimento dos prazos relacionados nos subitens 11.7 e 11.9 - Orientação Técnica 
deste Termo de Referência, para cada abertura de Ordem de Serviço realizada pela 
DATAPREV. O descumprimento de mais de um prazo para uma mesma Ordem de Serviço 
implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso.  

 
21.16. Será aplicada multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo de 20% (vinte 

por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, pelo atraso, causado pela 
CONTRATADA, na conclusão das Ordens de Serviço, conforme descrito no subitem 
11.5 deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de cada Ordem de Serviço 
implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 
21.17. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no fornecimento das 

informações sobre os canais de atendimento, conforme descrito nos subitens 11.6 e 15.2 
deste Termo de Referência. O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova 
multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso.  
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O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo: 
 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,05% (cinco centésimos 
por cento) ao dia do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato; 
 

b) Para atrasos superiores a 10 (dez) dias corridos → a multa descrita na alínea “a” 
será substituída por multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 2% (dois por cento) do valor total do respectivo Pedido de Compras 
/ Contrato. 

 
21.18. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no fornecimento das 

informações sobre a descontinuidade dos produtos, conforme descrito no subitem 
12.4 deste Termo de Referência. 
 
O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, conforme 
descrito abaixo 
 

a) Para atrasos de até 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,5% (cinco décimos 
por cento) ao dia do valor caucionado em garantia do cumprimento das 
obrigações contratuais; 
 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa descrita na alínea 
“a” será substituída por multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite máximo 
de 30% (trinta por cento) do valor caucionado em garantia do cumprimento 
das obrigações contratuais. 
 

21.19. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais, de 0,1% (um décimo por cento) à hora, até o 
limite máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 
cumprimento dos prazos para solução de ocorrências, conforme descrito no subitem 
16.1 deste Termo de Referência, para cada chamado registrado pela DATAPREV. O 
descumprimento de mais de um prazo para um mesmo chamado implicará em uma nova 
multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 
21.20. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, de 1% (um por cento) ao dia, até o limite 
máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 
fornecimento da solução definitiva para as ocorrências de software, conforme 
descrito no subitem 16.4 deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de 
cada chamado registrado pela DATAPREV implicará em uma nova multa, aplicadas 
cumulativamente conforme o caso. 
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21.21. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 
cumprimento das obrigações contratuais, de até 5% (cinco por cento), pelo atraso, 
causado pela CONTRATADA, no fornecimento de qualquer um dos relatórios, conforme 
descrito no item 17 deste Termo de Referência. 
 

21.22. Será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) à 10% (dez por 
cento) do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato pelo inadimplemento 
contratual relacionado às situações não previstas nos subitens anteriores. 
 

21.23. As multas constantes nesse item poderão ser aplicadas cumulativamente conforme o 
caso e são meramente moratórias, não isentando a CONTRATADA o ressarcimento por 
perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 

 
21.24. As multas constantes do subitem 21.15 e dos subitens 21.18 ao 21.21 serão 

calculadas sobre o valor caucionado em garantia do cumprimento das obrigações 
contratuais e serão aplicadas sobre o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para 
a garantia dos itens que compõem a Solução de Information Technology Service 
Management ITSM. 
 
Caso o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para a garantia seja insuficiente 
para o débito das multas devidas pela CONTRATADA no referido mês, o valor devido 
deverá ser descontado integralmente do valor caucionado em garantia do cumprimento 
das obrigações contratuais. 
 

21.25. À CONTRATADA será garantido o direito à apresentação de defesa prévia, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à confirmação de recebimento 
da notificação de multa. Cabe à DATAPREV a solução final da questão. 
 

22. AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
 
22.1. Objetivando a contínua melhoria do processo de gestão, ao longo da vigência 

contratual, a DATAPREV realizará, trimestralmente, a Avaliação de Desempenho de 
Fornecedores, o que permitirá a adoção de eventuais ajustes no modelo de atendimento. 
 

22.2. Serão avaliados os seguintes critérios: 
 

a) Comunicação: Avaliação qualitativa da comunicação do fornecedor, como: 
clareza na  informação, formas de solicitações e questionamentos à 
DATAPREV, educação e nível de formalidade no atendimento, e tempo de 
resposta às solicitações da DATAPREV. 
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b) Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço / 
atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas 
adotadas. 
 

c) Organização: Demonstra planejamento, integração e controle das atividades, 
cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos 
serviços e conhecimento das atividades. 

 
22.3. Para os critérios descritos acima serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez), cuja média 

resultará em um dos conceitos abaixo: 
 

Péssimo (de 0 a 4,9) / Regular (de 5 a 7,4) / Bom (de 7,5 a 8,9) / Ótimo (de 9 a 10) 
 

22.4. Trimestralmente, a CONTRATADA será informada do conceito médio obtido no 
período e registrado no sistema interno de gestão da DATAPREV, resultado este que 
deverá balizar eventuais ações corretivas que se fizerem necessárias. 
 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
23.1. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 

de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir mão de obra 
qualificada através de certificados de participação e conclusão em curso oficial da solução 
que será objeto da aquisição, fornecido pelo fabricante, e o mínimo de 1 ano comprovado 
de atuação com a mesma solução para realizar os serviços de instalação e migração, em 
conformidade com o exigido no subitem 6.1.1 e 8.1.1 deste Termo de Referência. 
 
Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 
profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

23.2. Em relação à prestação dos serviços de capacitação, a CONTRATADA deverá: 
 

a) Arcar com eventuais despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos 
instrutores;  
 

b) Providenciar toda a infraestrutura física e tecnológica necessária à execução do 
serviço, incluindo a oferta de coffee-break por turma; 

 
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades que 

porventura venham a ser apontadas pela CONTRATANTE. 
 

23.3. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir mão de obra 
qualificada para atuar na solução que será objeto da aquisição, através de certificado de 
participação e conclusão em curso oficial do fabricante, e o mínimo de 1 ano comprovado 
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de atuação com a mesma solução para realizar os serviços de orientação técnica, em 
conformidade com o exigido no subitem 11.4.1 deste Termo de Referência. 
 
Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 
profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

23.4. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir mão de obra 
qualificada de pelo menos 1 (um) profissional especializado para apoiar as atividades de 
suporte técnico, em conformidade com o exigido no subitem 12.5 deste Termo de 
Referência. 
 
Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 
profissional, a fim de comprovar as certificações nas tecnologias exigidas. 
 

23.5. O vínculo jurídico-legal do(s) profissional(ais) citado(s) no(s) subitens 23.1, 23.3 e 23.4 
deste Termo de Referência com a CONTRATADA ou com o FABRICANTE pode ser: 
empregatício, societário ou contratual. A CONTRATADA deverá, conforme a situação, 
fornecer a documentação exigida abaixo: 
 

 Situação 1: Vínculo empregatício (o profissional é funcionário da 
CONTRATADA): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante, quando cabível; 
II – Carteira Profissional (páginas de qualificação, foto e Contrato de Trabalho). 
 

 Situação 2: Vínculo societário (o profissional é sócio da CONTRATADA): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante, quando cabível; 
II – Contrato Social da empresa. 
 

 Situação 3: Vínculo contratual (o profissional presta serviços para a 
CONTRATADA ou para o FABRICANTE): 
I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante, quando cabível; 
II – Contrato firmado entre o profissional e a CONTRATADA ou entre o 
profissional e o FABRICANTE para a prestação de serviços 

 
23.6. Durante a vigência contratual, caso a CONTRATADA queira apresentar um novo 

profissional com a certificação para atender à exigência descrita nos subitens 23.1, 23.3 
e 23.4 deste Termo de Referência, deverá entregar a documentação descrita no 
subitem 23.5 deste Termo de Referência. 
 

23.7. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar declaração do fabricante 
comprovando o atendimento às exigências descritas no subitem 1.5 deste Termo de 
Referência. 
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23.8. Caso a CONTRATADA opte por oferecer atendimento por meio do centro de suporte 

e assistência técnica do fabricante dos produtos, conforme subitem 15.1 deste Termo 
de Referência, deverá estar ciente da abertura e andamento de todo e qualquer chamado 
de suporte técnico realizado pela DATAPREV. 
 

23.9. Independentemente da CONTRATADA optar por oferecer atendimento por meio de 
centro de suporte e assistência técnica próprio ou do fabricante dos produtos, conforme 
subitem 15.1 deste Termo de Referência, será responsabilizada pelo descumprimento 
dos prazos para solução das ocorrências, descritos nos subitens 16.1 e 16.4 deste Termo 
de referência. Desta forma, arcará com as devidas sanções decorrentes de tais 
descumprimentos, conforme descrito nos subitens 21.19 e 21.20 deste Termo de 
Referência. 
 

23.10. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do Pedido 
de Compra / Contrato, caso a CONTRATADA opte por oferecer atendimento por meio 
do centro de suporte e assistência técnica próprio, deverá apresentar declaração do 
fabricante dos produtos adquiridos comprovando ser sua parceira formalmente 
designada como habilitada a prestar os serviços de suporte e assistência técnica destes 
produtos, e que possui acesso direto ao seu centro de suporte e assistência técnica, 
conforme subitens 15.1 e 15.7 deste Termo de Referência. 
 

23.11. Caso a CONTRATADA descumpra o estabelecido nos subitens 23.1 à 23.10 deste 
Termo de Referência, a DATAPREV poderá cancelar o contrato por não atendimento 
sem arcar com qualquer ônus. Caberão à CONTRATADA as sanções devidas por não 
atendimento ao contrato. 
 

23.12. Todos os prazos estabelecidos em dias úteis neste Termo de Referência devem 
considerar somente os feriados nacionais. 
 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
24.1. Em relação à prestação dos serviços de capacitação, a DATAPREV deverá: 

 
a) Comunicar a CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis antes do início 

de cada capacitação, a relação de treinandos, para que sejam iniciados todos os 
preparativos necessários à adequada prestação do serviço, ressalvados os casos 
fortuitos e de força maior; 

b) Informar data, local e conteúdo aos participantes envolvidos; 
 

c) Fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço/objeto contratual, comunicando a 
CONTRATADA toda e qualquer deficiência e/ou irregularidade relacionada com a 
entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
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d) Aferir a qualidade da capacitação por meio do Formulário de Avaliação de Reação 
e emitir o Relatório Consolidado da Avaliação de Reação, ao final de cada turma. 

25. FATURAMENTO 
 
25.1. Produtos software: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do 

produto fornecido pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite 
da Migração, conforme subitem 8.7 deste Termo de Referência. 
 

25.2. Instalação de software: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição 
do serviço prestado pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite 
da Instalação da solução, conforme subitem 6.8 deste Termo de Referência. 

 
25.3. Migração de bases de dados: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de 

Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo 
de Aceite da Migração da solução, conforme subitem 8.7 deste Termo de Referência. 
 

25.4. Garantia: Mensal, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do 
serviço prestado pela CONTRATADA. Se dará em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, 
após a emissão do Termo de Aceite de Migração, conforme subitem 8.7 deste Termo 
de Referência.  

 
25.4.1. Os chamados de suporte, descritos no subitem 15.3 deste Termo de Referência, 

serão analisados mensalmente, após o envio do Relatório Mensal de Atendimento 
pela CONTRATADA, conforme descrito no subitem 17.1 deste Termo de 
Referência. Tanto os chamados quanto as possíveis sanções decorrentes do 
descumprimento dos prazos para a solução de ocorrências relacionadas aos 
mesmos, conforme descritos nos subitens 16.1 e 16.4 deste Termo de Referência, 
deverão ser refletidos no Relatório de Medição do mês subsequente. 

 
25.5. Capacitação: mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço 

prestado pela CONTRATADA, após conclusão de cada turma, considerada 
SATISFATÓRIA. 
 

25.6. Orientação Técnica: Mensal, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de 
Medição do serviço prestado pela CONTRATADA. Se dará de acordo com as horas 
efetivamente utilizadas, em conformidade com o fechamento das Ordens de Serviços 
concluídas no período 

 
25.7. A CONTRATADA deverá enviar a documentação de cobrança diretamente à Unidade 

Centralizada de Recebimento – UCR, situada na Rua Cosme Velho, 6, Cosme Velho – Rio 
de Janeiro/RJ – CEP 22241-900, dentro do horário comercial, indicando o número do 
Pedido de Compra/Contrato, o número de medição descrito no Relatório de Medição e 
o período de prestação de serviço (quando for o caso). 
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26. PAGAMENTO 

 
26.1. 15 (quinze) dias após recebimento da fatura pela DATAPREV. 

 
27. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

27.1. A vigência contratual será de 42 (quarenta e dois) meses, a saber: 

27.1.1. A vigência do pedido de compras que abrangerá as etapas de planejamento da 
instalação, entrega, instalação, planejamento da migração e migração será de 6 
(seis) meses a contar: 

 
Início: Assinatura do Pedido de Compras (PC)/ Contrato; 
Término: Emissão do respectivo Termo de Aceite da Migração; 

   
27.2. A vigência do pedido de compras do serviço de garantia será de 36 (trinta e seis) 

meses a contar da emissão do Termo de Aceite da Migração. 

27.2.1.  Abrangerá a execução dos serviços de garantia/suporte técnico, capacitação 
técnica e orientação técnica.  

 
27.3. Prorrogável, conforme previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. 

 
28. GESTÃO CONTRATUAL 

 
28.1. Gestão Técnica – Divisão de Gestão Técnica dos Recursos de TIC – DIGR. 

 
28.2. Gestão Administrativa – Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos 

– DGFC. 
 

28.2.1. Fiscais – Empregados relacionados no “Grupo DGFC”. 
 

29. ANEXOS 
 
 ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 ANEXO IV – TERMO DE SIGILO  
 ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

Os itens que NÃO necessitarão de comprovação prática na prova de conceito estarão 

destacados neste anexo, com o termo “aceita-se documentação”.  
 

ITEM DESCRIÇÃO 
1 Características Comuns Não Funcionais 

1.1 

A solução deverá garantir o acesso contínuo e sem concorrência de 50 

usuários analistas que registrem e atendam requisições.  

Aceita-se documentação. 

1.2 

A solução deverá garantir 1200 acessos simultâneos de usuários analistas 

que registrem e atendam requisições.  

Aceita-se documentação. 

1.3 

A solução deverá garantir o cadastramento ilimitado de usuários analistas 

que registram e atendem requisições, restringindo apenas o acesso  quando 

atingido o limite do licenciamento concorrente contratado.  

Aceita-se documentação. 

1.4 

A solução deverá garantir acesso de usuários clientes, que somente façam 

requisições, sem necessidade de licenciamento.  

Aceita-se documentação. 

1.5 

A solução deverá possuir método de controle próprio sobre o consumo de 

licenciamento e que forneça dados atualizados sobre a métrica de consumo 

contratada.  

1.6 

A criação de automações e aplicações novas utilizando a plataforma não 

deve exigir a aquisição de novas licenças.  

Aceita-se documentação. 

1.7 

A solução deverá ser fornecida com capacidade para ser instalada e utilizada 

em ambiente de produção, de homologação e desenvolvimento, segregados. 

Aceita-se documentação. 

1.8 

A solução deverá ser fornecida com todas as ferramentas para a realização 

das atividades de versionamento corretivos e evolutivos, seja quando 

utilizada em produção, desenvolvimento e homologação. 

1.9 

A solução deverá ser fornecida com configuração e capacidades para ser 

implantada em nuvem privada da Dataprev, seja em ambientes físicos, 

virtuais e híbridos.  

Aceita-se documentação. 

1.10 

A solução deverá possuir compatibilidade para ser  instalada e executada em 

servidores virtuais Vmware.  

Aceita-se documentação. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

1.11 

A solução deverá atender o licenciamento contratado, em ambiente de 

produção, utilizando plataforma de hardware x86, consumindo até  350 cores 

virtuais e até 1TB de memória RAM, no máximo.  

Aceita-se documentação. 

1.12 

A solução deve possuir arquitetura escalável permitindo o crescimento de 

estrutura em consonância com o crescimento da demanda de utilização, 

considerando um cenário inicial na implantação de 4100 documentos 

publicados, 330 mil tickets/ano, 42 mil itens no CMDB e 630 relatórios de 

business intelligence.  

Aceita-se documentação. 

1.13 

Em caso de interrupção por falha da infraestrutura a solução deverá restaurar 

a situação anterior de operação, de forma consistente e mantendo a 

integridade referencial de um registro ou conjunto de registros no processo 

de consolidação de registros. 

1.14 

A solução fornecida deverá retomar o processamento normal a partir de 

ponto de interrupção causado por pausa controlada no próprio sistema e 

por falha da própria solução.  

1.15 

A solução deverá ser compatível para operação em ambientes com 

segregação de camadas, garantindo que a base de dados seja segregada das 

demais camadas da solução através de um firewall. 

1.16 A solução deverá suportar conectividade por meio de um servidor proxy. 

1.17 
Os componentes da solução devem ser nativos da plataforma entregue.  

Aceita-se documentação. 

1.18 

A solução deverá possibilitar a autenticação e autorização dos usuários da 

console e de administração por meio de uso dos padrões OAuth 2.0 e SAML. 

Aceita-se documentação. 

1.19 

A solução deverá utilizar minimamente certificados TLS 1.2 ou superior sob 

protocolo HTTPS, emitidos por autoridade certificadora nativamente 

reconhecida pelos seguintes navegadores Internet: Explorer 8.0 ou superior, 

Microsoft Edge, Firefox 71,0 ou superior  e Google Chrome 78.0 ou superior. 

1.20 
A solução deverá realizar operações de backup e de replicação de sua base 

de dados sem indisponibilizar o acesso do usuário ao serviço.  

1.21 

A solução deverá prover acessos simultâneos na interface de administração 

pelo número mínimo de usuários definido pelo licenciamento, situados em 

grupos com autorizações diferenciadas. 

1.22 

A solução deverá operar em conformidade com as normas NBR ISO/IEC 

27001 e NBR ISO/IEC 27002.  

Aceita-se documentação. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

1.23 
A solução deverá prover a visualização de relatórios em tela, gerando-os em 

formato aberto e garantindo a exportação nos formatos PDF, XLS e TXT.   

1.24 

 A solução deverá possibilitar o export de dados em padrões abertos, nos 

formatos TXT e CSV, adotados pela e-ping. 

 (http://eping.governoeletronico.gov.br).  

1.25 

A solução contratada deverá possibilitar transacionar dados com soluções de  

terceiros através de protocolos compatíveis com padrões abertos, 

minimamente XML (Extensible Markup Language) como definido pelo W3C, 

JSON (Javascript Object Notation) como definido pela IETC, e protocolos 

SOAP e REST.  

Aceita-se documentação. 

1.26 

A solução deverá possibilitar acessibilidade de acordo com o padrão 

internacional WCAG 2.0 Level A (Web Content Accessibility Guidelines) da 

W3C.  

Aceita-se documentação. 

1.27 
A solução deverá possuir recursos para a anexação de documentos do 

MSOffice e BrOffice. 

1.28 
A solução deverá o suporte a arquivos do BrOffice, Microsoft Office, PDF, 

HTML/XML, arquivos comprimidos, imagem e áudio. 

1.29 

Toda a solução e o tratamento de processos ITIL deverão ser integrados na 

mesma plataforma, não sendo aceita composição utilizando produtos de 

terceiros.  

1.30 

Caso seja necessária alguma licença de terceiros, esta deve se limitar a 

recurso específico das integrações citadas nesta especificação técnica, 

devendo constar desde as propostas iniciais apresentadas, sendo 

formalmente fornecidas pela Contratada, acompanhadas de toda a 

documentação comprobatória e suporte.  

Aceita-se documentação. 

1.31 

Todos os comandos disponíveis em interface gráfica da solução e que 

possuam comandos equivalentes em CLI, deverão estar disponíveis para uso 

com a solução. Os comandos disponíveis em CLI devem permitir utilização de 

scripts para automatização de determinadas tarefas a critério do 

administrador da solução. 

1.32 
As funcionalidades da solução quando fornecidas através de consoles, devem 

possuir equivalente em interface gráfica. 

1.33 

A solução deverá disponibilizar acesso ao usuário através de dispositivos que 

utilizem sistema operacional Windows, Linux, Android e IOS, sempre 

compatível com a última versão disponível desses sistemas operacionais. 
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1.34 

A solução deverá fornecer APIs ou webservices que suportem o transporte de 

dados seguro via protocolo HTTPS, com chave de criptografia baseada no 

padrão Secure Socket Layers (SSL).  

Aceita-se documentação. 

1.35 

A solução deverá ser compatível com conexões às seguintes fontes de dados: 

banco de dados relacionais Oracle 12C ou superior, Oracle Exadata x6 e x7 

ou superior; PostgreSQL 9.6 ou superior; QL Server 2012 ou superior; banco 

de dados MySQL 5.1 ou superior; e arquivos no formato Excel.  

Aceita-se documentação. 

1.36 

A solução deverá ter uma aplicação mobile que permita aos usuários acessar 

seu portal de serviço através de dispositivos Android e IOS, ou a utilização 

via navegadores mobile com site nativamente responsivo e de conteúdo 

otimizado para utilização em dispositivos móveis. Em ambos os casos os 

acessos devem possibilitar, no mínimo: 

- Pesquisar serviço, itens de configuração, suporte, artigos de conhecimento 

e notícias; 

- Criar solicitações de serviço ou suporte, requisições de mudança e 

incidentes; 

- Aprovar ou negar solicitações, assim como aceitar ou rejeitar solicitações 

resolvidas. 

1.37 

A solução deverá ser compatível para uso a partir de estações de trabalho 

com Windows 10. Deverá ser compatível para uso com os sistemas Android e 

IOS, com aplicativos mobile disponíveis nas respectivas lojas on-line (Google 

Play ou Apple Store) ou permitir a utilização via navegadores mobile. Aceita-
se documentação. 

1.38 

A solução deverá garantir a utilização de todos os seus módulos de registro e 

consulta de requisições e atendimento, através de dispositivos móveis com 

sistemas Android e IOS.  

1.39 

A solução deverá possuir interface administrativa disponibilizada para 

múltiplos usuários diretamente no navegador web ou via console específica e 

disponibilizada.  

Aceita-se documentação. 

1.40 

Os processos que compõem a solução deverão ser certificados pelo Pink 

Verify 2011 ou superior.  

Aceita-se documentação. 

1.41 

A solução deverá prover diferentes níveis de configuração de login 

aumentando a segurança de acesso aos dados da aplicação. Os parâmetros 

de configuração deverão considerar no mínimo a quantidade de tentativas 

de logins inválidos. 
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1.42 
A solução deverá prover o envio de notificações manuais para endereços de 

e-mail que não estão associados a contatos no sistema. 

1.43 

A solução deverá enviar mensagens via SMS, individuais ou em grupo, 

utilizando shortcode dedicado sem a necessidade de contratações adicionais.  

Aceita-se documentação. 

2 Características Comuns Funcionais 

2.1 

A solução deverá possuir todas as interfaces de usuários e analistas, inclusive 

apresentação de relatórios e dashboards, no idioma português Brasil, sem a 

necessidade de customização a cada nova atualização / versão da aplicação, 

possuindo mecanismo de controle de versões das alterações e 

customizações aplicadas.  

Aceita-se documentação. 

2.2 

A solução deverá possuir a capacidade de correção e padronização de 

conteúdos no idioma português (Brasil), aplicando-se regras como de 

acentuação e abreviação. 

2.3 
A solução deverá ser compatível com single sign-on, identificando o usuário 

de forma única, através dos atributos definidos pela empresa. 

2.4 

A solução deverá controlar a autenticação de usuários através de certificados 

X.509 com logins e senhas validados em estrutura Open LDAP (Lightweight 

Directory Access Protocol) e MS-AD (Microsoft Active Directory). 

2.5 

Os componentes da solução que contemplem o framework do ITIL devem 

ser aderentes a versão 3 ou superior.  

Aceita-se documentação. 

2.6 

A solução deverá disponibilizar controle de acesso com segmentação de 

usuários por perfil (gerentes, desenvolvedores, curadores de conhecimento, 

operadores) e por criticidade de conteúdo da informação (confidencial, 

restrita, interna, pública). 

2.7 

A solução deverá prover mecanismo para a implantação de trilha de 

auditoria em todos os seus módulos, permitindo identificar os usuários 

(internos e externos) e operações por eles realizadas. 

2.8 
A solução deverá manter log para permitir rastreabilidade das atividades 

realizadas por todos os usuários da plataforma; 

2.9 

A solução deverá disponibilizar nos registros em log das transações 

realizadas, no mínimo: timestamp do fato, fuso horário, identificação do 

autor e a ação realizada. 

2.10 
A solução não deve permitir a alteração, escrita e remoção de dados 

armazenados em log. 
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2.11 

A solução deverá possuir mecanismo que permita a extração de logs, 

inclusive de auditoria, para arquivos externos tipo csv, assim como 

possibilitar o backup  e o expurgo de dados de pouca utilização. 

2.12 
A solução deverá possibilitar o uso de machine learning e análise de dados 

para possibilitar maior velocidade e eficiência nos processos configurados. 

2.13 A solução deverá criar visões customizadas para grupos de usuários. 

2.14 
A solução deverá definir usuários e a segregação de acesso desses aos 

diferentes módulos da solução, bem como estabelecer o nível de acesso. 

2.15 
A solução deverá permitir a configuração de “máscaras de dados” em 

campos determinados para uso do administrador da ferramenta. 

2.16 
A solução deverá condicionar a exibição e preenchimento de determinados 

campos com base em outros campos preenchidos anteriormente. 

2.17 

A solução deverá cria relatórios e dashboards através de uma pesquisa e o 

seu salvamento para uso posterior. Essas pesquisas devem ser passíveis de 

configuração para acesso de um usuário, um grupo ou vários usuários e 

grupos. 

2.18 

A solução deverá possuir ajuda online com a explicação das funcionalidades 

nativas do produto, bem como ajuda pré-definida para os campos dos 

formulários e possibilidade de criação ou complementação de ajuda em 

campos. 

2.19 
A solução deverá delegar a aprovação para outro usuário. O usuário deve 

poder delegar as suas aprovações a outro e cancelar esse direito. 

2.20 A solução deverá salvar uma pesquisa e seus resultados, para uso posterior. 

2.21 

A solução deverá elaborar dashboards em que conste o backlog de tickets, 

métricas de volume e de tempo de atendimento, para cada grupo existente 

na ferramenta. 

2.22 

A solução deverá disponibilizar interfaces independentes e customizáveis 

para o usuário, para as equipes de atendimento, para a gestão do 

atendimento e para a gestão da plataforma, disponíveis, inclusive, para 

dispositivos móveis. 

2.23 
A solução deverá configurar o tamanho máximo de arquivos que podem ser 

utilizados como anexos para abertura ou tratamento de solicitações. 

2.24 

A solução deverá definir quais formatos de arquivos podem ser habilitados 

pelo administrador para serem anexados na abertura ou tratamento de 

solicitações no sistema. 

2.25 

A solução deverá possuir conectores para a comunicação com ferramentas 

de confecção de dashboards Microsoft Power BI, Qlikview e Tableau.  

Aceita-se documentação. 
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2.26 

A solução deverá permitir a definição de campos como data, telefone e e-

mail, realizando a validação de padrão do formato utilizado referente a 

quantidade ou a presença de caracteres obrigatórios. 

2.27 
A solução deverá fazer integração através de Web Services, API, e-mail para 

notificação e abertura de requisições. 

2.28 
A solução deverá ter funcionalidade de gerar e salvar modelos específicos de 

relatórios de padrão pessoal, passíveis de compartilhamento. 

2.29 
A solução deverá possuir criação automática, execução e agendamento de 

relatórios. 

2.30 

A solução deverá possuir capacidade analítica integrada, de forma a permitir 

a gestão operacional, gerencial e estratégica da utilização de todos os dados 

disponíveis, sistêmicos e não-sistêmicos, estruturados e não-estruturados, 

com capacidade de armazenamento desses dados em arquitetura de sistema 

de arquivos distribuídos (Hadoop) considerando espelhamento e suporte a 

implementação.  

Aceita-se documentação. 

2.31 
A solução deverá ser compatível com protocolo NTP (Network Time 

Protocol). 

2.32 
A solução deverá possibilitar a configuração pelo usuário e suportar modelos 

e designs padrão armazenados no repositório de designs. 

2.33 
A solução deverá possuir um gerador de relatórios capaz de agrupar os 

resultados emitidos por grupos de usuários, segregando os acessos. 

2.34 
A solução deverá possuir filtragem e consolidação de relatórios, assim como 

permitir o ajuste deslizante de períodos. 

2.35 
A solução deverá possuir a capacidade de atribuir aprovações antes de os 

relatórios serem distribuídos e de adicionar comentários aos relatórios. 

2.36 
A solução deverá possuir gerenciamento de relatórios em um repositório 

central de relatórios organizado por pastas. 

2.37 
A solução deverá distribuir relatórios para usuários e grupos de usuários na 

interface web, portal ou via e-mail. 

2.38 
A solução deverá realizar alterações em massa na base de dados através de 

funções específicas e controladas. 

2.39 

A solução deverá prover funcionalidades que permitam fornecer 

Atendimento Multicanal Automatizado, com funcionamento 24hx7d, onde 

entende-se por Atendimento Multicanal o atendimento realizado , no 

mínimo, através de portal web, chat, chat bot, e-mail, telefone. 

2.40 

A solução deverá identificar dentre os relatórios, consultas ou análises 

personalizadas, os que são mais utilizadas pelos usuários e quais são menos 

utilizados; 
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2.41 
A solução deverá permitir o cadastro, visualização e edição de conteúdo com 

base nas credenciais de acesso definidos pelo administrador. 

2.42 
A solução deverá permitir edição do conteúdo do e-mail automatizado, 

suportando hiperlinks, texto e imagens. 

2.43 
A solução deverá possuir nativamente o recurso de atendimento Portal Web 

de Autoatendimento, chat e chat bot. 

2.44 
A solução deverá possuir nativamente interface personalizada do atendente 

e pesquisa de satisfação. 

2.45 
A solução deverá possuir capacidade de integração com mídias sociais 

twitter e facebook.  

2.46 

A solução deverá possuir nativamente , os principais recursos de acesso a 

base de conhecimento disponibilizado através de dispositivos móveis nas 

plataformas Android e iOS. 

3 Gestão do Portfólio de Serviços 

3.1 
A solução deverá realizar pesquisas em registros utilizando formulário com 

campos comuns ou mais frequentes.  

3.2 A solução deverá criar incidentes a partir de modelos pré-definidos. 

3.3 
A solução deverá efetuar a distribuição automática dos tickets entre os 

analistas disponíveis para atendimento. 

3.4 
A solução deverá fechar automaticamente tíquetes, quando o status for 

resolvido, obedecendo a regra de horas especificadas. 

3.5 
A solução deverá propagar informações entre tíquetes relacionados, 

conforme configurado pelo administrador. 

3.6 
A solução deverá identificar usuários finais afetados que exigem alguma 

forma de atenção especial. 

3.7 

A solução deverá  disponibilizar dashboard para a Central de Serviços, com 

informações relativas ao usuário que está fazendo uma solicitação e aos 

incidentes abertos que estão sendo tratados. 

3.8 

A solução deverá controlar a permissão dos usuários nos campos disponíveis 

nos formulários. Ex.: um tíquete está em um status aberto, e o fluxo de 

transição permite apenas que o analista atualize o status para fechado. 

3.9 

A solução deverá controlar como os atributos são designados como 

necessários (devem ser fornecidos) ou bloqueados (não podem ser 

atualizados) dependendo do status do tíquete. 

3.10 

A solução deverá possibilitar o relacionamento das requisições com outros 

incidentes, problemas, mudanças ou requisições, bem como com a base de 

dados de gerenciamento das configurações. 

3.11 
A solução deverá permitir a criação de incidentes e mudanças a partir de 

uma requisição. 
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3.12 
A solução deverá permitir a criação de requisições a partir de modelos pré-

definidos. 

3.13 

A solução deverá permitir a atualização de requisições sem a necessidade de 

edição completa do registro, incluindo atualização de status, inclusão de 

comentário, transferência de requisições, documentação da solução, registro 

das ligações para o usuário e notificação dos envolvidos. 

3.14 

A solução deverá possibilitar o registro das soluções das requisições e 

disponibilizar a geração de documentos de conhecimento a partir destes 

registros. 

3.15 

A solução deverá configurar num único Service Desk o atendimento no 

formato multi empresas com capacidades Advanced Digital Workplace ITSM, 

que possibilite a criação de portais customizáveis de serviço, independentes 

entre si. 

3.16 

A solução deverá permitir que no formato multi empresas, cada usuário só 

tenha acesso aos dados cadastrados de sua empresa, provendo o isolamento 

de dados, relatórios e requisições. 

3.17 
A solução deverá permitir que analistas possam trabalhar com uma ou várias 

empresas com o Service Desk configurado no formato multi empresas. 

3.18 

A solução deverá ter recursos de customização completa da interface (layout, 

atributos, temas e dados) para cada empresa no formato multi empresas sem 

necessidade de codificações complexas, permitindo também páginas 

independentes e publicações com URLs diferentes para cada portal. 

3.19 

A solução deverá utilizar o modelo de multi empresas para a configuração de 

diferentes Service Desks na mesma companhia. Ex. (Help Desk de Recursos 

Humanos, Help Desk de TI Interno, Help Desk de TI Externo). 

3.20 

A solução deverá permitir que cada empresa tenha seu próprio conjunto de 

grupos, (SLA, ativos/itens de configuração, categorias, documentos de 

conhecimento) quando utilizando o formato de multi empresas.  

3.21 
A solução deverá permitir solicitações de usuários finais, clientes, requisições 

de mudanças e serviços, permitindo o registro de problemas. 

3.22 
A solução deverá permitir que o usuário pesquise na base de conhecimento 

possíveis soluções para problemas. 

3.23 

A solução deverá permitir a pesquisa de informações como Serviço, Item de 

Configuração, Número de Série, Serviços Relacionados e SLA utilizando 

campos chaves para preenchimento de informações no incidente. 

3.24 

A solução deverá permitir que o usuário defina a forma de retorno desejada 

no momento de abertura do incidente, podendo optar por telefone, e-mail 

ou não receber retorno. 
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3.25 
A solução deverá medir o tempo que a interação demora para ser registrada 

pelo atendente. 

3.26 
A solução deverá permitir que o usuário envie mensagens para outros 

usuários através da aplicação. 

3.27 
A solução deverá permitir que o usuário receba alertas de status em relação 

ao registro tratado. 

3.28 
A solução deverá permitir o uso de modelos de formulários para agilizar a 

abertura dos registros. 

3.29 
A solução deverá permitir o controle de tempo para resolução do registro, 

notificando e alertando os usuários. 

3.30 
A solução deverá permitir múltiplas definições de objetivos de serviço para 

um mesmo registro. 

3.31 
A solução deverá utilizar objetivos de serviços já definidos como template 

para facilitar a definição de novos SLA. 

3.32 
A solução deverá permitir a inclusão de texto no formato rich-text, suportar 

links para documentos e anexar imagens. 

3.33 

A solução deverá controlar a publicação de documentos na base de 

conhecimento permitido que somente documentos aprovados sejam 

disponibilizados para os usuários. 

3.34 
A solução deverá possuir campos como data de criação, data de expiração e 

proprietário do documento. 

3.35 A solução deverá notificar o proprietário antes da expiração do documento. 

3.36 
A solução deverá permitir que o usuário dê sua opinião sobre o documento 

publicado. 

3.37 

A solução deverá permitir que os registros de interações, incidentes, 

problemas e erros conhecidos façam parte da base de conhecimento, 

evitando o contato dos usuários com o Service Desk para problemas que já 

foram solucionados. 

3.38 
A solução deverá utilizar a bases de conhecimento de terceiros através de 

integrações. 

3.39 

A solução deverá disponibilizar um catálogo com os serviços disponíveis para 

o usuário, permitindo a solicitação de forma simples, com clara visualização e 

descrição do serviço ofertado, seu custo e tempo para atendimento. 

3.40 

A solução deverá permitir que o administrador configure que um 

determinado serviço do catálogo possa abrir uma requisição de serviço, 

incidente ou mudança. 

3.41 

A solução deverá permitir o registro nos chamados de  todos os contatos 

ocorridos entre usuário requisitante e analista, bem como as notificações 

automáticas emitidas pela ferramenta. 
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3.42 
A solução deverá construir regras de notificação para vários usuários, 

analistas ou grupos conforme impacto e urgência do chamado ou incidente. 

3.43 
A solução deverá registrar de forma categorizada o registro dos contatos 

realizados entre o analista e o usuário, através da Central de Atendimento. 

3.44 
A solução deverá criar uma base de conhecimento técnica para a equipe de 

analistas de atendimento, possibilitando buscas, filtros e atualizações. 

3.45 
A solução deverá possuir uma base de conhecimento (FAQ) para ficar 

disponível para todos os usuários para consultas. 

3.46 
A solução deverá definir e diferenciar os usuários das aplicações e os usuário 

de desenvolvimento de novos formulários, criação de campos e relatórios. 

3.47 

A solução deverá permitir que sistemas de alarme possam criar um registro 

de problema trouble ticket no Service Desk com o relacionamento entre o 

alarme e o tíquete criado. 

3.48 

A solução deverá disponibilizar funcionalidade de filtragem configurável de 

falhas com passagem automática de bilhetes de monitoração (trouble-

tíquete) para sistema apropriado de service desk. 

3.49 
A solução deverá disponibilizar na sua instalação modelos completos de 

atendimento a incidentes, problemas e mudanças baseados em ITIL. 

3.50 
A solução deverá associar um serviço com as informações referentes aos 

clientes e SLA contratados sem ser tratado como um IC. 

3.51 
A solução deverá classificar um serviço diferenciadamente de um Item de 

Configuração. 

3.52 
A solução deverá construir relacionamentos entre IC, podendo expressar 

eventuais redundâncias. 

3.53 
A solução deverá permitir a geração de problemas e de solicitações de 

mudanças a partir de um incidente. 

3.54 

A solução deverá permitir diferentes visualizações de tickets e objetos com 

base nas atribuições dos usuários (clientes, analistas), assim como deverá 

permitir a adaptação da visualização e as propriedades a serem exibidas para 

diferentes tipos de usuários. 

3.55 

A solução deverá automatizar a alteração de tamanho e tipo de campo, bem 

como o seu conteúdo, em caso de atualização de versão ou apontar para o 

administrador a necessidade de realização de correção manual quando esta 

não puder ser automatizada. O mesmo procedimento deve ser previsto para 

chaves de banco de dados. 

4 Gerenciamento de Mudanças 

4.1 

A solução deverá definir aprovadores individuais ou por grupo, sem limitação 

de quantidade de usuários ou grupos e a definição de aprovadores 

sequenciais ou em paralelo. 
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4.2 
A solução deverá permitir que o solicitante questione e/ou reabra a 

solicitação com o motivo da não aprovação da mudança. 

4.3 

A Solução deverá possibilitar a criação, manutenção e gestão de requisições 

de mudanças por grupo de usuários específicos, permitindo a criação de 

categorias, grupos e regras de negócio através de interface específica, de 

acordo com itens previamente selecionados. 

4.4 
A solução deverá permitir a avaliação do impacto, dos custos, dos benefícios 

e dos riscos da mudança. 

4.5 
A solução deverá categorizar Requisições de Mudanças, de modo que seja 

possível estipular a lista de atividades a serem realizadas em cada uma delas. 

4.6 
A solução deverá configurar alertas no caso de haver alterações no conteúdo 

das requisições de mudanças. 

4.7 

A solução deverá configurar notificações, automáticas ou manuais, com 

previsão de envio de e-mails, SMS ou dispositivos de mensageria 

instantânea. 

4.8 
A solução deverá criar um fluxo de aprovações para as mudanças e gerenciar 

as atividades de implantação delas. 

4.9 
A solução deverá possibilitar a revisão e encerramento dos tickets de 

mudanças. 

4.10 
A solução deverá possuir calendário com opção de visualização para facilitar 

o planejamento das mudanças. 

4.11 
A solução deverá apresentar relatório que exiba todas as janelas de 

manutenção que estão associadas a um IC. 

4.12 
A solução deverá apresentar todos os IC que estão associados a determinada 

janela de manutenção. 

4.13 
A solução deverá permitir que o analista anexe links para documentos à 

solicitação de mudança. 

4.14 
A solução deverá definir políticas de controle para edição de solicitação de 

mudanças de acordo com o estado dela. 

4.15 
A solução deverá priorizar as solicitações de mudanças de acordo com as 

definições do usuário ou automaticamente por métricas inseridas no sistema. 

4.16 
A solução deverá permitir que as mudanças sejam direcionadas para grupos 

específicos dependendo de sua categoria. 

4.17 
A solução deverá relacionar as solicitações de mudanças com outros 

incidentes, problemas, mudanças ou requisições. 

4.18 
A solução deverá permitir a abertura de solicitações de mudanças através de 

e-mail,  e Web services para integração com outras soluções. 
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4.19 

A solução deverá permitir que as solicitações de mudanças possam ser 

associadas aos itens de configuração cadastrados no CMDB, atualizando 

automaticamente seus atributos e relacionamentos. 

4.20 
A solução deverá disponibilizar a lista de serviços impactados por uma 

mudança. 

4.21 
A solução deverá disponibilizar a criação de listas de atividades para serem 

executadas no registro de uma solicitação de mudanças. 

4.22 
A solução deverá disponibilizar ferramenta de workflow para fluxos de 

mudanças complexos que envolvam integrações com outras soluções. 

4.23 
A solução deverá criar uma mudança a partir de uma solicitação de incidente 

e de modelos pré-definidos. 

4.24 
A solução deverá fechar de forma automática todas as solicitações de 

mudanças relacionadas a uma solicitação de mudança pai. 

4.25 

A solução deverá disponibilizar atividades pré-formatadas para a atualização 

das solicitações de mudanças sem a necessidade de edição do registro 

completo. 

4.26 
A solução deverá oferecer calendário de Mudanças de forma gráfica, 

permitindo a visualização e o controle da agenda de mudanças. 

4.27 

A solução deverá oferecer a possibilidade de cadastramento de janelas de 

manutenção e janelas de blackout (onde nenhuma mudança pode ser 

agendada). 

4.28 

A solução deverá possuir detecção automática de colisões entre requisições 

de mudança caso afetem os mesmos itens de configuração dentro do 

mesmo período. 

4.29 

A solução deverá oferecer visualização gráfica das colisões de diferentes 

mudanças, permitindo identificar quais itens de configuração e quais 

horários de sobreposição causam o conflito. 

4.30 
A solução deverá oferecer, para utilização pelo comitê de mudanças, 

mecanismo de pesquisa e aprovação rápida. 

4.31 
A solução deverá utilizar de perguntas no formato check-box  para que o 

usuário tenha opção de múltipla escolha nas respostas da pesquisa de risco. 

4.32 
A solução deverá utilizar de perguntas no formato Option Button para que o 

usuário possa selecionar somente uma resposta na pesquisa de risco. 

4.33 A solução deverá definir pesos para cada resposta da análise de risco. 

4.34 A solução deverá  permitir a parametrização das faixas de risco da análise. 

4.35 
A solução deverá permitir a configuração de perguntas obrigatórias nas 

análises de risco. 

4.36 
A solução deverá permitir a adição de campos para comentários dos usuários 

para as análises de risco. 
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4.37 A solução deverá criar uma análise de risco para cada categoria de mudança. 

4.38 

A solução deverá possibilitar a visualização de todos os itens de configuração 

de uma mudança e seus relacionamentos, possibilitando incluir itens de 

configuração que não tenham sido originalmente vinculados à mudança. 

4.39 

A solução deverá fornecer a funcionalidade de realização de tarefas  sem a 

necessidade de aprovação prévia, com a obrigatoriedade de registro de 

justificativa para este tipo de ação e associada a um grupo específico.  

4.40 
A solução deverá permitir a atualização de informações de requisição de 

mudança com base nas informações prestadas em seu workflow. 

4.41 
A solução deverá a partir da seleção de um IC, exibir todos os IC que dele são 

dependentes (relação de causa e efeito). 

4.42 

A solução deverá possuir formulários dinâmicos com encadeamento de 

respostas, disponibilizando conjuntos de respostas diferentes de acordo com 

itens previamente selecionados, permitindo a criação de mudanças de 

diversas categorias a partir de um único ponto de requisição. 

4.43 
A solução deverá associar categorias de mudanças a documentos disponíveis 

na Base de Conhecimento. 

4.44 
A solução deverá garantir o controle do acesso para a criação de mudanças 

de determinadas categorias. 

4.45 

A  solução deverá possuir módulo de requisições de mudança única,  

integrada com base de itens de configuração e a possibilidade de criação, 

atualização ou inativação desses itens mediante tarefas do fluxo de mudança.  

4.46 

A solução deverá possibilitar o preenchimento automático dos campos a 

partir de consulta no CMDB quando em uma requisição de mudança for 

selecionado a categoria e Sistema/Serviço. 

4.47 

A solução deverá possibilitar que todos os campos das propriedades possam 

ser customizados e que todas as informações pertinentes a mudança estejam 

na tarefa de execução. 

4.48 

A solução deverá possibilitar que as tarefas sejam visualizadas por todos os 

avaliadores/executores com alarmes de chegada e tempo de 

avaliação/execução. 

4.49 
A solução deverá permitir a customização e otimização dos campos nos seus 

formulários, sejam em propriedades dos tickets ou em campos de tarefas. 

4.50 

A solução deverá informar os conflitos de mudanças no mesmo IC para o 

mesmo dia/horário e que sejam indicados como alerta por janela pop-up no 

instante de salvar uma solicitação de RDM. 

4.51 

A solução deverá possuir Janela ou Aba específica do gerenciador de fila das 

RDM para avaliação e execução operacional de acordo com a ordem do 

dia/hora planejada. 
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4.52 

A solução deverá ter um painel de mudança dinâmico com opções de tipos 

de visualizações, com  visualização das mudanças em andamento 

relacionadas a um serviço ou item de configuração, bem como as já 

finalizadas. 

4.53 
A solução deverá marcar o IC como indisponível automaticamente, de 

acordo com a especificação da mudança. 

4.54 

 A solução devera possuir alertas dos status das tarefas com marcadores 

(flags ou cores) que permitam identificar de forma simples a situação de 

tíquetes e tarefas conforme seu ANO. 

4.55 
A solução deverá possibilitar a integração de um plano de mudança no 

registro de mudança (RDM). 

4.56 
A solução deverá permitir a gestão da funcionalidade de recebimento de 

aceite ou recusa do registro de mudança (RDM) implementada com sucesso. 

4.57 

A solução deverá possibilitar a criação de fluxo de trabalho dinâmico, 

permitindo a alteração de fluxos em tickets de RDM para inclusão, exclusão e 

alteração de tarefas conforme necessidade demandada. 

4.58 
A solução deverá criar checklist específico para definir e especificar os 

requisitos cumpridos em determinada implantação ou mudança. 

5 Gerenciamento de Requisição de Serviços 

5.1 
A solução deverá disponibilizar atividades pré-formatadas para a atualização 

de requisições sem a necessidade de edição do registro completo. 

5.2 

A solução deverá notificar automaticamente os usuários de grupos de 

suporte utilizando as regras pré-configuradas de prioridade, severidade e 

cliente origem. 

5.3 
A solução deverá possuir controle de tempo para resolução da requisição, 

notificando e alertando os usuários. 

5.4 

A solução deverá possuir recurso para desenvolvimento de novos 

formulários, criação de campos, relatórios e a definição de usuários dos 

formulários.  

5.5 
A solução deverá permitir que o tamanho aceito dos arquivos anexos possam 

ser configurados. 

5.6 

A solução deverá permitir a criação de registro de problema (trouble ticket) 

para atendimento, com o relacionamento entre a requisição e o tíquete 

criado. 

5.7 
A solução deverá gerar problemas e solicitações de mudanças a partir de 

uma requisição ou relacionado a esta. 

5.8 
A solução deverá possibilitar a criação de fluxo de aprovações para as 

requisições. 
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5.9 
A solução deverá disponibilizar meios de integrar fluxos de requisições que 

envolvam necessidades de integrações com outras soluções. 

5.10 
A solução deverá encerrar automaticamente de requisições a partir de 

parâmetros fornecidos pelo processo de atendimento pré-estabelecido. 

5.11 

A solução deverá permitir a abertura automática de requisições a partir do 

recebimento de e-mail do usuário, retornando-lhe o recibo de protocolo das 

requisições. 

5.12 
A solução deverá acionar outros níveis de atendimento e suporte, atendendo 

a processo de atendimento pré-estabelecido. 

5.13 

A solução deverá ter recursos de customização nativos com opções para 

utilização de scripts, regras de negócio, ações, interações na interface do 

Usuário e chamadas até de outras aplicações.  

6 Gerenciamento de Problemas 

6.1 
A solução deverá direcionar problemas para grupos específicos dependendo 

de sua categoria. 

6.2 
A solução deverá relacionar problemas com outros incidentes, problemas, 

mudanças ou requisições. 

6.3 
A solução deverá associar problemas aos itens de configuração cadastrados 

no CMDB. 

6.4 A solução deverá gerar solicitações de mudanças a partir de um problema. 

6.5 

A solução deverá possibilitar o registro das soluções dos problemas e 

disponibilizar a geração de documentos de conhecimento a partir destes 

registros. 

6.6 A solução deverá registrar problemas a partir de modelos pré-definidos. 

6.7 
A solução deverá permitir o fechamento de todos os problemas relacionados 

a um problema pai. 

6.8 

A solução deverá possuir modelos pré-formatados para possibilitar 

otimização do gerenciamento de problemas, sendo possível a criação e 

manutenção de fluxos diferenciados de acordo com características dos 

problemas e definição de quais informações deverão ser apresentadas em 

cada caso. 

6.9 
A solução deverá controlar, monitorar e emitir os planos e relatórios dos 

problemas. 

7 Gerenciamento de Configuração 

7.1 
A solução deverá permitir o registro e atualização, de forma manual e 

automática, dos itens de configuração e de seus atributos. 

7.2 
A solução deverá possuir recursos para manter diferentes atributos para 

diferentes tipos de itens de configuração. 
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7.3 
A solução deverá copiar um item de configuração e seus atributos para criar 

um item de configuração com um nome diferente. 

7.4 
A solução deverá fornecer tipos de itens de configuração pré empacotados 

para facilitar a implantação da solução. 

7.5 
A solução deverá fornecer tipos de relacionamentos pré empacotados para 

facilitar a implantação do gerenciamento de configuração. 

7.6 
A solução deverá possuir e aplicar diferentes tipos de relacionamentos entre 

os IC´s  para melhor entendimento das conexões de um serviço. 

7.7 

A solução deverá possibilitar o relacionamento automático dos servidores e 

das aplicações executadas nos servidores a partir de dados obtidos das 

soluções externas de monitoração e gestão de ativos. 

7.8 

A solução deverá possibilitar a detecção de mudanças dos Servidores, 

Serviços, Software, Parâmetros, Arquivos Gerenciados, Dados Gerenciados, 

Arquivos de Configuração, Dados de Configuração e Registry que estão 

sendo gerenciados. 

7.9 
A solução deverá permitir a criação de baselines (patamares) de 

Configuração. 

7.10 
A solução deverá ter recursos nativo para permitir criar Padrões de 

Configuração. 

7.11 
A solução deverá comparar servidores e mostrar as diferenças existente entre 

eles. 

7.12 

A solução deverá permitir, nativamente, a possibilidade de integração com 

ferramentas de ITAM, para população de dados advindos das mesmas na 

base de Configuração. 

7.13 
A solução deverá possuir interface gráfica para demonstrar o relacionamento 

entre os itens de configuração. 

7.14 
A solução deverá permitir pelo menos cinco níveis de relacionamento na 

exibição gráfica. 

7.15 
A solução deverá permitir visualizar serviços e itens afetados por um item de 

configuração, auxiliando na análise de impacto. 

7.16 

A solução deverá possuir filtros para os itens de configuração a se visualizar, 

criando visões customizadas a partir da árvore de relacionamento, com 

exibição e ocultação dos ICs conforme necessidade do usuário. 

7.17 
A solução deverá permitir a seleção de 2 (dois) itens de configuração para a 

visualização do caminho completo entre estes dois itens. 

7.18 
A solução deverá permitir a pesquisa dos itens de configuração diretamente 

na interface de visualização dos relacionamentos. 

7.19 
A solução deverá possuir a funcionalidade de mostrar/esconder os itens de 

configuração em exibição. 
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7.20 
A solução deverá permitir o controle de aproximação da imagem (zoom) 

para facilitar a visualização dos itens de configuração. 

7.21 
A solução deverá permitir alterar o número de níveis hierárquicos a serem 

visualizados dinamicamente. 

7.22 
A solução deverá permitir que a visualização seja salva em um modelo para 

futuras consultas. 

7.23 
A solução deverá possuir funcionalidade de pesquisa no gráfico para facilitar 

o encontro de informações. 

7.24 
A solução deverá permitir a criação de um item de configuração e serviço 

diretamente na ferramenta. 

7.25 
A solução deverá permitir a criação de relacionamentos diretamente 

ferramenta. 

7.26 

A solução deverá mostrar o status do item de configuração e do serviço na 

interface gráfica (Ex. Ativo, Indisponível, Em Manutenção) a partir de 

integração com solução externa de monitoração. 

7.27 
A solução deverá conter a possibilidade de identificar de forma visual os 

diferentes status dos IC, sendo sua ativação opcional. 

7.28 
A solução deverá permitir a inversão da hierarquia para facilitar a visualização 

de alguns itens de configuração. 

7.29 

A solução deverá permitir a criação de novos filtros definidos pelo usuário 

para facilitar a visualização dos relacionamentos entre os itens de 

configuração. 

7.30 

A solução deverá executar a chamada aos repositórios de dados de 

gerenciamento para a obtenção de dados federados a partir da interface 

gráfica dos relacionamentos. 

7.31 
A solução deverá possibilitar a exibição dos resultados da federação de IC 

entre diferentes bases de dados. 

7.32 
A solução deverá garantir que a pesquisa de itens de configuração seja 

realizada por status operacional, status administrativo e prioridade associada. 

7.33 

A solução deverá gerar a lista dos itens de configuração que sofreram 

mudanças no último dia, última semana, último mês e ano, com a 

apresentação das diferenças. 

7.34 
A solução deverá permitir exportar e imprimir as diferenças entre versões do 

item de configuração, ainda que por meio de relatório a ser construído. 

7.35 

A solução deverá permitir visualizar facilmente quantas requisições, 

incidentes, problemas e solicitações de mudanças estão relacionados ao item 

de configuração. 

7.36 
A solução deverá permitir visualizar os relacionamentos dos serviços e IC em 

formato de lista. 
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7.37 
A solução deverá permitir a comparação das diferenças entre as versões dos 

Itens de configuração 

7.38 
A solução deverá permitir a criação de baselines a partir de versões do item 

de configuração. 

7.39 
A solução deverá associar SLA aos serviços e itens de configuração para a 

contabilização do tempo de atendimento a estes itens. 

7.40 
A solução deverá importar dados de visão do serviços e seus 

relacionamentos a partir de métodos de integração. 

7.41 
A solução deverá possuir mecanismo de reconciliação de itens de 

configuração para evitar duplicação de itens durante as importações. 

7.42 

A solução deverá suportar federação de dados, permitindo definir quais tipos 

de dados serão federados e como poderão ser acessados pelas aplicações ou 

processos de TI. 

7.43 

A solução deverá possibilitar a manutenção de histórico dos dados 

relacionados a cada IC durante toda permanência no CMDB para que 

mudanças nos seus registros sejam rastreadas, gerando análises históricas e 

tendências futuras sobre as transações que permita incluir e alterar. 

7.44 
A solução deverá ter recursos para a criação ilimitada de atributos para cada 

tipo de IC. 

7.45 

A solução deverá identificar um serviço a partir de um dado item de 

configuração qualquer, sem a necessidade de navegação por toda a árvore 

de relacionamento de itens de configuração. 

7.46 

A solução deverá permitir que cada tipo de item de configuração possua 

atributos específicos relacionados ao tipo e não somente os atributos 

comuns aos itens de configuração. 

7.47 
A solução deverá suportar a criação automática de relacionamento entre 

itens de configuração. 

7.48 
A solução deverá associar cada item de configuração a um grupo de usuários 

responsáveis, com permissão para editar seus atributos e relacionamentos. 

7.49 

A solução deverá fornecer a capacidade de federar dados on the fly. Isso 

quer dizer que os dados permanecem no repositório nativo da fonte 

autorizada. Quando o CMDB requerer os dados, é feita uma chamada para a 

fonte de autoridade para solicitar apenas os dados necessários para 

satisfazer a consulta; 

7.50 

A solução deverá possuir visualização gráfica dos itens de configuração de 

Serviço Corporativo referente aspectos de impacto, causa raiz e 

interoperabilidade entre os serviços. 

7.51 
A solução deverá possuir visualização gráfica com uso de filtros 

customizáveis para visualização parcial de árvores de serviços. 
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7.52 
A solução deverá possuir controle de versão do valor dos atributos e 

propriedades referente aos ativos computacionais. 

7.53 

A solução deverá possuir controle e gerenciamento de ativos computacionais 

com atributo de data de vencimento, como certificados, licenças e contratos 

de servidores físicos. 

7.54 
A solução deverá possuir recursos de edição na ferramenta de visualização, 

evitando que o usuário fique intercalando outras janelas para fazer isso. 

7.55 
A solução deverá possuir capacidade de se integrar a outras ferramentas de 

inventário e/ou gestão de ativos. 

7.56 
A solução deverá possuir mecanismo de "cópia" de ICs, de modo a facilitar o 

registro de novos itens que possuam informações similares. 

7.57 
A solução deverá possibilitar a comparação de configuração de serviços, 

ambientes e formulários, destacando as diferenças entre eles. 

7.58 A solução deverá possuir recursos de gerenciamento de custos. 

8 Gerenciamento de Incidentes 

8.1 

A solução deverá incluir as etapas necessárias para acompanhamento de 

incidente, incluindo qualquer necessidade de escalação ou reatribuição, 

possuindo fases de categorização, investigação, resolução e fechamento. 

8.2 

A solução deverá possuir processo padrão de incidente, permitindo a 

configuração dos campos, formulários, processos, regras, notificações e 

definições de aprovações. 

8.3 
A solução deverá possuir modelos para registro de incidentes, com regras de 

preenchimento dos campos. 

8.4 

A solução deverá permitir a criação de regras de negócio para os modelos de 

incidentes, tornando viável a utilização dessas regras como critérios para 

definição de campos obrigatórios e controle de valores. 

8.5 

A solução deverá possuir suporte a escalonamento funcional e hierárquico, 

manual ou automaticamente, com base em regras de negócios, alteração de 

status de incidentes, alteração de prioridade e limite de nível de serviço. 

8.6 

A solução deverá registrar um problema a partir de um incidente e vincular 

todos os incidentes relacionados ao problema, com as notificações 

correspondentes. 

8.7 

A solução deverá permitir pesquisas na base de conhecimento de soluções 

ao registrar um incidente, enviando artigos da base de conhecimento que 

correspondam às informações fornecidas no Incidente. 

8.8 

A solução deverá possibilitar ao usuário, durante o registro de um incidente, 

efetuar a procura na base de conhecimento e retornar para a tela de registro 

sem perder os dados previamente inseridos. 
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8.9 
A solução deverá permitir a abertura de incidentes relacionados a serviços, 

itens de configuração do CMDB ou a ativos não gerenciados pelo CMDB. 

9 Gerenciamento de Conhecimento 

9.1 
A solução deverá permitir o desenvolvimento de métricas e indicadores de 

Conhecimento. 

9.2 
A solução deverá permitir o desenvolvimento de métricas e indicadores em 

conjunto com os processos de Incidentes e Problemas. 

9.3 
A solução deverá possibilitar a geração de painéis básicos com métricas e 

indicadores (de toda a base e por produtor de conhecimento). 

9.4 

A solução deverá permitir a automatização de tarefas simples do processo de 

conhecimento para disparo de comentários, revisão, ativação e desativação 

de documentos, no mínimo. 

9.5 
A solução deverá permitir a criação e indicação de “sub universos” de 

conhecimento para diferentes usuários/grupos (gestão distribuída). 

9.6 
A solução deverá possuir a capacidade de gestão de documentos e anexos 

(aos documentos) de acordo com o ciclo de vida definido. 

9.7 A solução deverá possuir capacidade de versionamento da documentação. 

9.8 A solução deverá possuir a capacidade de anexar arquivos à documentação. 

9.9 
A solução deverá informar ao publicador o momento em que o seu 

documento precisa ser revisado. 

9.10 
A solução deverá facilitar a classificação e localização do documento a partir 

do uso de tags associadas ao mesmo. 

9.11 A solução deverá definir fluxos para a publicação/revisão de documentos. 

9.12 

A solução deverá ter a facilidade na criação de diferentes perfis de segurança 

(leitura e escrita) para escolha do produtor de conhecimento (formas 

diferentes de disponibilizar a documentação). 

9.13 

A solução deverá permitir a importação e exportação de  documentos em 

formatos suportados por editores de textos MS Word e Libre Office, assim 

como permitir o desenvolvimento de documentos em formato MS Word. 

9.14 
A solução deverá criar estrutura de categorias e associação de fluxos, 

modelos e perfis de segurança às mesmas. 

9.15 

A solução deverá gerir a avaliação da documentação, considerando criação, 

tratamento e visualização de comentários dos documentos e a marcação do 

documento com atributo até ser avaliado. 

9.16 

A solução deverá permitir que a base de conhecimento seja construída com 

informações textuais em quaisquer tipos e formatos (estruturado e não 

estruturado), contendo processos de negócio, regras de contratação e 

condução de serviços e produtos e quaisquer informações adicionais. 
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9.17 

A solução deverá possuir aferição parametrizada das interações realizadas 

nos tickets e documentos na base de conhecimento, permitindo registrar e 

controlar essas interações. 

9.18 

A solução deverá coletar e monitorar indicadores de atualização dos 

conteúdos da base de conhecimento para manter a qualidade e relevância 

deles .  A solução deverá coletar e monitorar indicadores de atualização dos 

conteúdos da base de conhecimento para manter a qualidade e relevância 

deles, fornecendo dados acerca de seu ciclo de vida, minimamente criação, 

atualizações, avaliações, renovação e desativação. 

9.19 
A solução deverá gerir usuários e grupos de usuários com diferentes perfis 

de acesso a base de conhecimento. 

9.20 
A solução deverá permitir a criação de fóruns com acesso controlado ou 

público, para facilitar a colaboração entre equipes. 

9.21 
A solução deverá possuir uma área de auto atendimento permitindo 

avaliação e sugestões dos usuários, clientes internos e externos. 

9.22 
A solução deverá permitir a gestão dos critérios de busca da informação na 

base de conhecimento. 

9.23 
A solução deverá notificar usuários inscritos em documento e categorias ( 

"sub universos" ) quando alguma informação for atualizada. 

9.24 

A solução deverá aceitar, na base de conhecimento, informações e dados de 

arquivos de linguagem de marcação e a anexação de arquivos diversos 

(imagens, textos, planilhas e gráficos). 

9.25 
A solução deverá destacar documentos dependendo da pesquisa realizada 

ou IC associado. 

9.26 
A solução deverá possibilitar o acesso à base de conhecimento através de 

dispositivos mobile Android e IOS. 

9.27 
A solução deverá possuir relacionamento de muitos para muitos entre a 

documentação e os ICs do CMDB, nativamente ou de forma customizada. 

10 Gestão dos Acordos de Nível de Serviço 

10.1 

A solução deverá possibilitar o gerenciamento visual  de acordos de nível de 

serviço assim como seu gerenciamento a partir de módulo ou  repositório 

central. 

10.2 

 A solução deverá possibilitar o gerenciamento de ciclo de vida de acordos 

de nível de serviço, incluindo, Controle de status, Efetividade e Trilha de 

auditoria.  

10.3 

A solução deverá possibilitar o desenvolvimento de métricas e indicadores de 

SLA, com automatização dos processos de aferição, regimes de operação, 

competências, métricas contratuais e tratamento de exceções dos períodos 

de apuração. 
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10.4 

A solução deverá possuir uma criação de acordos de nível de serviço com 

interface intuitiva, permitindo utilização por usuários de negócios  não 

técnicos. 

10.5 
A solução deverá possuir recurso de criação do SLA a partir de uma interface 

baseada em assistente. 

10.6 
A solução deverá manter uma lista das partes envolvidas no processo de 

prestação de serviços. 

10.7 
A solução deverá gerenciar variados tipos de acordos para vários tipos de 

serviços, sempre centralizando os acordos nos clientes cadastrados. 

10.8 

A solução deverá possuir a capacidade de definir e calcular os principais 

indicadores de desempenho a partir de uma perspectiva de fornecimento de 

Serviço de negócios de ponta a ponta. 

10.9 

A solução deverá possuir a capacidade de criar dependências entre métricas 

de negócios e técnicas, permitindo também permitir a personalização do 

acordo de nível de serviço. 

10.10 
A solução deverá possuir a capacidade de avaliação de SLO (Objetivos de 

Nível de Serviço). 

10.11 

A solução deverá possuir ligação entre serviços de negócios e técnicos, 

sendo capaz de tratar dados de OLA (Acordos de Nível Operacional) e aplicar 

KPI (Indicador Chave de Desempenho). 

10.12 
A solução deverá possuir metas de nível de serviço dinâmicas para refletir a 

importância e a prioridade das obrigações ao longo do tempo. 

10.13 

A solução deverá gerenciar métricas entre clientes, unidades de negócios, 

Serviços, produtos, geografia e outros em uma única configuração de 

métrica. 

10.14 
A solução deverá ter a capacidade de gerenciar múltiplas SLA para a mesma 

parte do contrato. 

10.15 
A solução deverá possuir a capacidade de associar o período de cobertura 

adequado para cada SLO (Objetivos de Nível de Serviço) em um SLA. 

10.16 
A solução deverá gerenciar fusos horários para os níveis de serviço, 

possibilitando também a definição de metas por período. 

10.17 
A solução deverá possuir a exibição de métricas SLO (Objetivos de Nível de 

Serviço) / no formato WYSIWYG (What You See Is What You Get). 

10.18 
A solução deverá considerar as janelas de manutenção programadas ou 

posteriormente inseridas, ao apurar o SLA. 

10.19 A solução deverá possuir fluxo de trabalho de aprovação / validação do SLA. 

10.20 
A solução deverá fornecer análise de risco de SLA  a partir de dados reais e a 

simulação de cenários possíveis (what if). 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Arquitetura e Serviços de Infraestrutura de TIC – SUAS 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 

Divisão de Análise de Gestão de Insumos e Infraestrutura de TIC – DIGI 

Termo de Referência  

Aquisição de Solução de Information Technology Service Management - ITSM 

 

Termo de Referência – ANEXO I – Aquisição de Solução de Information Technology Service Management - ITSM 

ITEM DESCRIÇÃO 

10.21 

A solução deverá possibilitar o gerenciamento dos níveis de serviço de forma 

automatizada, permitindo a definição de: 

- Regras para apuração dos níveis de serviço. 

- Definição de agenda. 

- Regime de atendimento. 

- Períodos de apuração para os respectivos cálculos. 

10.22 

A solução deverá possibilitar a geração de relatórios automaticamente e 

considerando os cálculos de disponibilidade dos serviços obtidos das 

integrações com ferramentas ITOM (Gerenciamento de Operação de TI).  

10.23 

 A solução deverá coletar dados de fontes diversas e ferramentas externas de 

gestão de ANS, de modo a viabilizar a apuração dos níveis de serviço, sendo 

capaz de capturar dados de Incidentes, Itens de Configuração e de 

ferramentas de monitoramento. 

10.24 

A solução deverá buscar informações de nível de serviço diretamente no 

catálogo de serviços, assim como possibilitar o relacionamento dos serviços 

existentes no Catálogo de Serviços e no CMDB. 

10.25 

A solução deverá atuar proativamente, a partir de análise e inteligência de 

dados, no fornecimento de dados a respeito do nível de serviço de TI 

aferidos, de modo a fornecer informações para diversas consoles dos 

módulos (monitoração, service desk, mudança) permitindo priorizar as 

atividades. 

10.26 
A solução deverá oferecer a visualização em tempo real da meta de nível de 

serviço e a conformidade do cumprimento do acordo. 

10.27 
A solução deverá permitir o agendamento de coleta dos dados para 

apuração dos SLA. 

10.28 

A solução deverá permitir a criação de dashboards de SLA por contrato e por 

cliente, personalizável pelos usuários sem apoio especializado de 

desenvolvimento. 

10.29 
A solução deverá acessar dados federados de bases externas, permitindo 

coleta e associação de informações de outros sistemas. 

10.30 
A solução deverá cadastrar os contratos que suportam os itens de 

configuração utilizados na prestação dos serviços. 

10.31 

A solução deverá ter recurso de criação de contratos de suporte, garantia, 

aluguel e outros tipos que sejam necessários para  os serviços prestados, 

podendo estes serem utilizados através de templates ou novos tipos a serem 

definidos. 

10.32 A solução deverá associar um contrato com múltiplos itens de configuração. 
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10.33 

A solução deverá fornecer flexibilidade para a coleta e o gerenciamento de 

modelos de nível de serviço, incluindo definição de serviços, métricas de 

nível de serviço, penalidades e outros indicadores de desempenho. 

10.34 

 A solução deverá ser capaz de fazer a gestão do catálogo de serviços a 

serem ofertados aos clientes podendo um serviço englobar outros serviços, 

sistemas e itens de configuração.  

10.35 

A solução deverá possuir recursos de calendário para criação e manutenção 

de períodos de contabilização de tempos para os acordos de níveis de 

serviço. 

10.36 
A  solução deverá ser capaz de medir e disponibilizar de forma visual os 

métodos de contabilização e violação dos níveis de serviços. 

10.37 
A solução deverá gerar relatórios entre clientes, tipos de cliente, unidades de 

negócios, serviços, produtos e área configurada de medição. 

10.38 
A solução deverá possuir visualização das partes do contrato e dos níveis 

atuais de entrega de SLA. 

10.39 
A solução deverá apresentar informações em visualização executiva de alto 

nível ou visualização operacional de nível inferior. 

10.40 
A solução deverá possuir informação se as metas de SLA estão sendo 

alcançadas ou violadas. 

10.41 
A solução deverá utilizar indicador de cores no painel suporte, para indicar 

vários níveis de criticidade. 

10.42 
A solução deverá possuir alertas preditivos: tendências, melhor hipótese, pior 

hipótese. 

10.43 
A solução deverá possibilitar a distinção entre violações reversíveis e 

irreversíveis para uma análise rápida e eficaz da causa raiz. 

10.44 
A solução deverá permitir encontrar os eventos subjacentes que fazem o 

contrato de nível de serviço falhar. 

10.45 
A solução deverá permitir análise de impacto sobre relacionamentos de 

clientes. 

10.46 A solução deverá permitir análise de impacto no negócio. 

10.47 
A solução deverá possibilitar o gerenciamento de exceções às violações dos 

níveis de serviço. 

10.48 
A solução deverá permitir integração com ferramentas de faturamento 

externas à solução. 

10.49 
A solução deverá fornecer métodos ou funcionalidade de exclusão de 

informações não confiáveis. 

10.50 

A solução deverá permitir que os coletores de dados operem de forma 

independente à localização, aos sistemas operacionais e aos fusos horários 

das bases de origem, com sincronização configurável das coletas. 
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10.51 
A solução deverá mapear os itens de configuração de componente da 

entrega de serviço para partes dos contratos e serviços. 

10.52 
A solução deverá permitir a visualização do vínculo entre as partes do 

contrato ou componentes de serviços ou da entrega de serviço. 

10.53 

A solução deverá possuir, nativamente ou de forma customizável, gerenciamento e 

configuração de modelos de documentos de SLA, assim como fornecer versão 

configurável para impressão. 

11 Gestão do Atendimento 

11.1 

A solução deverá contemplar a funcionalidade de chat proativo, oferecendo 

ao usuário a possibilidade de realizar uma interação via chat bot através do 

portal de atendimento seja mobile ou via navegador. 

11.2 

A solução deverá permitir a disponibilização de informações gerais do 

usuário ao atendente (dados cadastrais), bem como a consulta a seus 

históricos de tickets abertos. 

11.3 

A solução deverá aferir indicadores diversos quanto ao histórico de 

chamados e tempo de atendimento, possibilitando que tais informações 

estejam disponíveis aos usuários a qualquer tempo. 

11.4 
A solução deverá disponibilizar dashboards com dados sobre atendimentos 

customizáveis e com informações em tempo real. 

11.5 

A solução deverá dar continuidade do atendimento ao usuário com a 

alternância de canal de atendimento, em fluxo contínuo, sem a necessidade 

de fornecimento das mesmas informações, mantendo uma experiência única, 

compatível com  a visão Omnichannel. 

11.6 

A solução deverá identificar quando um determinado questionamento deve 

ser redirecionado para o atendimento humano, quando não estiver no 

escopo do atendimento automatizado. 

11.7 
A solução deverá prover mecanismos nativos para “mascarar” dados sensíveis 

do usuário em uma solicitação 

11.8 

A solução deverá possibilitar o acompanhamento da solicitação, em qualquer 

canal de atendimento, por meio do número de protocolo único gerado 

automaticamente ou a partir de parâmetros fornecidos à plataforma. 

11.9 

A solução deverá direcionar automaticamente, por tipo, por serviço e por 

processo, uma solicitação para o respectivo responsável ou para o grupo de 

atendimento, preservando as informações. 

11.10 
A solução deverá encerrar automaticamente solicitações a partir de 

parâmetros fornecidos pela empresa. 

11.11 

A solução deverá possuir recursos de auxílio às funcionalidades da 

plataforma disponíveis aos diversos usuários conforme seus respectivos 

perfis. 
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11.12 
A solução deverá compartilhar a tela do dispositivo do usuário com o 

atendente. 

11.13 
A solução deverá segregar usuários por tarefas ou grupos associados a 

temas específicos. 

11.14 

A solução deverá manter uma única base de dados e ter interação nativa 

entre os principais canais digitais, quais sejam: web, e-mail (inbound via 

portal integrado), chat bot, pesquisa de conteúdo no portal, pesquisas de 

satisfação online e acesso via dispositivos móveis. 

11.15 
A solução deverá permitir ao usuário reativar o atendimento de uma 

determinada solicitação em outro canal, utilizando a mesma identificação. 

11.16 
A solução deverá permitir ao usuário associar vários endereços de 

correspondência e definir um como endereço principal. 

11.17 
A solução deverá registrar histórico de interações com o usuário com 

campos definidos pela DATAPREV. 

11.18 

A solução deverá possibilitar a geração de recibo de protocolo da solicitação 

de forma automática, com informações definidas pela empresa e 

possibilidade de envio por vários canais. 

11.19 

A solução deverá abrir automaticamente solicitações a partir do recebimento 

de e-mail do usuário, retornando-lhe o recibo de protocolo da solicitação, 

assim como possuir mecanismo de  gerenciamento das notificações enviadas 

através de e-mail. 

11.20 

A solução deverá permitir o acionamento aos níveis de suporte ao 

atendimento, conforme estabelecido no Processo de Atendimento da 

DATAPREV. 

11,21 

A solução deverá permitir a manutenção de dados e de rotinas 

computacionais necessárias a comunicação, troca de informações e 

integração com o ambiente de soluções residentes na DATAPREV. 

11.22 
A solução deverá possuir interface para obter as informações das solicitações 

de serviços, registro de reclamação, denúncia, elogio ou sugestão. 

11.23 

A solução deverá possibilitar a manutenção de um cadastro único de 

usuários e suas relações com os produtos e serviços oferecidos pela 

DATAPREV. 

11.24 
A solução deverá possibilitar o monitoramento das requisições e garantia de 

resposta ao usuário com prazos estabelecidos. 

11.25 
A solução deverá possibilitar o acompanhamento das solicitações em tempo 

real, de acordo com o perfil do usuário 

11.26 

A solução deverá manter e disponibilizar para consultas, informações 

relacionadas as operações realizadas em um repositório central de 

metadados. Aceita-se documentação. 
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11.27 
A solução deverá possuir módulo nativo para gestão completa de geração de 

pesquisas de satisfação; 

11.28 
A solução deverá possibilitar a criação de regras para gerar alertas com base 

nos resultados das pesquisas; 

11.29 

A solução deverá coletar as respostas das pesquisas de satisfação seja feita 

mediante dispositivos móveis, no mínimo com os sistemas operacionais 

Android ou iOS. 

11.30 
A solução deverá possibilitar a realização de agendamento de atendimento, 

nos diversos canais de atendimento. 

11.31 

A solução deverá possibilitar que a associação de diversas solicitações a uma 

solicitação principal, realizando agrupamentos da área de atendimento, 

sendo possível encerrar (resolver) todas as solicitações associadas, 

automaticamente. 

11.32 
A solução deverá possibilitar a associação de arquivos, a uma solicitação 

criada. 

11.33 
A solução deverá permitir que cada etapa possa ser identificada a partir de 

um registro de tarefa associada à solicitação. 

11.34 

A solução deverá registrar as informações pertinentes às etapas da 

solicitação, tais como: descrição das atividades executadas, conclusão 

planejada, data da conclusão, status e responsável. 

11.35 
A solução deverá enviar alertas a outros envolvidos na solicitação, baseado 

em regras pré configuradas. 

11.36 A solução deverá possibilitar aplicação de questionários eletrônicos. 

11.37 

A solução deverá gerenciar o cumprimento dos prazos definidos para as 

solicitações, baseado em acordos de níveis de serviço, emitindo alertas em 

caso de violações. 

11.38 

A solução deverá possuir mecanismo de gestão individualizada de 

autorizações dos usuários para recebimento de mensagens e pesquisas por 

e-mail. 

11.39 
A solução deverá notificar o usuário solicitante de forma automática o 

andamento da solicitação e informações do protocolo. 

11.40 

A solução deverá parametrizar regras para seleção e encaminhamento 

automático de e-mail e alertas na tela do sistema aos atendentes, aos 

responsáveis pela demanda e aos gestores de serviços. 

11.41 
A solução deverá ter recursos para criação de respostas padronizadas para o 

usuário de acordo com o canal de atendimento. 

11.42 
A solução deverá ter recurso de definição de regras para envio de 

mensagens de texto para o usuário. 
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11.43 
A solução deverá possuir, previamente implantada ou de forma nativa, a 

capacidade de validação automática de CPF, CNPJ e Título de Eleitor. 

11.44 

A solução deverá possuir, de forma nativa, assistência guiada, vinculada a 

base de conhecimento, para uso dos atendentes e dos usuários finais para 

auxiliar na busca de soluções e repostas. 

11.45 
A solução deverá possuir de forma nativa widgets, contemplando janelas, 

botões, menus, ícones e barras de rolagem. 

11.46 

A solução deverá possuir de forma nativa mecanismo que avalie a utilidade 

das respostas oriundas das perguntas realizadas através do portal de 

autoatendimento. 

11.47 

A solução deverá considerar apresentação de respostas e sugestões da base 

de conhecimento antes de submeter uma abertura de solicitação, evitando 

registros desnecessários. 

11.48 

 A solução deverá possuir capacidade de integrar com sistema de CTI 

(“Computer Telephony Integration”) possibilitando configurá-lo para que, 

quando seus agentes receberem uma chamada telefônica, o gerenciamento 

de serviços exibe automaticamente informações sobre o chamador e 

detalhes sobre suas solicitações de suporte e serviços 

11.49 
A solução deverá permitir a criação, armazenamento e manutenção de 

modelos (templates) para as comunicações via e-mail. 

11.50 

A solução deverá permitir a personalização das mensagens nos diferentes 

canais considerando os dados do contato ou cliente, possibilitando o disparo 

de notificações utilizando ferramentas de terceiros para comunicação em 

grupo / chat, minimamente Cisco Jabber e MS Teams. 

11.51 
A solução deverá ter opções para a inserção de conteúdos dinâmicos nos e-

mails, obedecendo parâmetros selecionados criados pelos usuários. 

11.52 

A solução deverá processar e indexar todo o conteúdo da solução de forma 

automática durante o processo de sua inserção, independentemente de sua 

natureza estruturada e não-estruturada,  e ainda sistêmica e não sistêmica; 

11.53 

A solução deverá fornecer ferramentas de gestão e evolução da base de 

conhecimento, como dicionário de sinônimos, extração de entidades e 

gerenciamento de terminologia.  

11.54 

A solução deverá disponibilizar uma Base de Conhecimento  por processo, 

como parte da Base de Conhecimento corporativa, com espaços específicos 

para a disponibilização de templates, de documentos por cliente, por 

serviços compartilhados com o próprio usuário. 

11.55 

A solução deverá disponibilizar acesso do usuário à Base de Conhecimento, 

no espaço criado especificamente para compartilhamento de conhecimento 

com ele. 
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11.56 

A solução deverá disponibilizar um fluxo de publicação de documentos na 

base de conhecimento, contemplando no mínimo dois níveis: o de criador de 

conteúdo e o de validador/publicador. 

11.57 

A solução deverá  prover um repositório para armazenamento de todas as 

informações importantes para o atendimento, de forma organizada por 

categorias ou grupos, permitindo a geração de estatísticas e de relatórios 

automatizados ou não. 

11.58 
A solução deverá possuir fluxo de trabalho de aprovações referentes ao 

processo de publicação. 

11.59 

 A solução deverá possibilitar agendamento e revisão da publicação de um 

conteúdo na base de conhecimento, bem como manter o histórico de todas 

as publicações feitas, de forma centralizada, garantindo disponibilização para 

pesquisa nos canais web, chat bot, tela do  atendente e mobile, através da 

mesma interface de configuração, sem a necessidade de codificação. 

11.60 

A solução deverá possibilitar a criação de relatórios gerenciais, operacionais e 

estatísticos de utilização da plataforma, com informações de acesso de 

usuários, perguntas mais realizadas, detalhadas por níveis de domínio, 

classificação de relevância dos resultados e informações necessárias para 

possibilitar a otimização de seu uso. 

11.61 

A solução deverá possuir capacidade de machine learning integrada à 

solução de atendimento para identificação dos padrões de comportamento 

operacionais, estratégicos e gerenciais, dos processos internos e externos. 

11.62 

A solução deverá suportar a criação de painéis de análise através de interface 

amigável, do tipo, “clicar e arrastar”, sem programação ou desenvolvimento 

adicional, sem limitação com relação à quantidade de acessos. 

11.63 

A solução deverá permitir a criação de painéis com suporte aos seguintes 

tipos de visualizações: mapas, gráficos, tabelas estáticas e dinâmicas, gráfico 

do tipo Treemap, gráfico do tipo radar e display de resultados. 

11.64 

A solução deverá suportar a sugestão automática do tipo de visualização, 

considerando a natureza das dimensões e métricas selecionadas para criação 

de um painel, permitindo ao usuário modificá-la. 

11.65 

A solução deverá disponibilizar uma biblioteca de funções: lógicas, de 

conversão, matemáticas, analíticas, estatísticas, cadeias de caracteres entre 

outras, para serem utilizadas na confecção de análises pelos usuários de 

negócios. 

11.66 
A solução deverá permitir criar e salvar sequência de análises  para criação de 

um fluxo de apresentação, do tipo storytelling. 
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VALOR 

UNITÁRIO 

(B)

SUBTOTAL 

A x B

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

(C)

SUBTOTAL 

MENSAL

A x C (D)

QTD. DE 

MESES

 (E)

SUBTOTAL 

36 MESES

D x E

a)  Licenciamento de Solução ITSM on-premises  para usuários analistas exclusivos, com 

garantia e atualização por 36 meses.
50 Usuário  R$                           -    R$                                     -   -R$                 -R$                 36 -R$                                  

b) Licenciamento de Solução ITSM on-premises  com usuários concorrentes com garantia 

e atualização por 36 meses.
1200 Usuário  R$                           -    R$                                     -   -R$                 -R$                 36 -R$                                  

c) Instalação da Solução ITSM on-premises (Evento único). 1 Unidade  R$                           -    R$                                     -   

d) Migração de base de dados para a Solução ITSM on-premises  (Evento único) 1 Unidade  R$                           -    R$                                     -   

e) Orientação Técnica 2880 Hora  R$                           -    R$                                     -   

f) Capacitação Técnica Administração Presencial 7 Turma  R$                           -    R$                                     -   

g) Capacitação Técnica Administração On-line 7 Turma  R$                           -    R$                                     -   

h) Capacitação Técnica Integração e Desenvolvimento Presencial 2 Turma  R$                           -    R$                                     -   

i) Capacitação Técnica Integração e Desenvolvimento On-line 2 Turma  R$                           -    R$                                     -   

TOTAL PRODUTOS/ 

SERVIÇOS (F)
 R$                                     -   

TOTAL MENSAL 

GARANTIA
 R$                     -   

TOTAL 

36 MESES 

GARANTIA 

(G)

 R$                                        -   

TOTAL LOTE ÚNICO (F + G)

ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE 

TOTAL A SER 

REGISTRADA (A)

UNIDADE

LOTE ÚNICO

PRODUTOS / SERVIÇOS GARANTIA

1

 R$                                        -   

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Os valores apresentados incluem os impostos federais, estaduais e municipais, taxas e todos os demais custos envolvidos no escopo desta contratação.

 R$                                                                 -   

Termo de Referência - ANEXO II - Aquisição de Solução Information Technology Service management ITSM.  1/1
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ANEXO III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 

____________________, inscrição estadual/distrital nº ________________________, estabelecida no (a) 

__________________________, ____________________________(“forneceu softwares e prestou serviços de instalação” 

ou “prestou serviços de suporte técnico” ou “prestou serviços de capacitação técnica” ou “prestou 

serviços de orientação técnica”) para a plataforma de __________________________ para este órgão (ou para 

esta empresa).  

 

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos 

integralmente e satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou 

tecnicamente.  

 

 

 

Local e data 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

(com n° de matrícula ou do CPF) 

 telefone de contato e e-mail 

 

 

 

Observação: este documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o emissor.  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

PROCESSO Nº 
 
 
 

TERMO DE SIGILO VINCULADO AO CONTRATO XX.XXXX.20XX. 
 
 
Cláusula Primeira – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as obrigações 
a serem observadas pela contratada, doravante denominada PARTE RECEPTORA, no que diz respeito ao 
trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela contratante, doravante denominada PARTE 
REVELADORA, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto do Contrato Principal 
celebrado entre as partes. 
 
 
Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 

Contrato principal 
Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de Sigilo se 
vincula. 

Informação 
Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos 
executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a realização 
de atividades específicas e/ou tomada de decisão. 

Informação sigilosa 
Aquelas que estão submetidas à restrição de acesso público, cujo 
conhecimento e divulgação estão regidos por esse instrumento. 

Informação pública 
Aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação pública, 
observados os canais oficiais autorizados para tal. 

Sigilo 
Propriedade de que a informação não seja disponibilizada ou revelada 
a pessoa física ou jurídica, sistema, órgão ou entidade não autorizada e 
credenciada. 

 
 
Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 
 
§1º Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a outra parte 
por razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo de grau de sigilo. O termo 
“informação” abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer 
nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se 
limitando, a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de programas de 
computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos 
financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da contratante e/ou quaisquer 

ANEXO IV – TERMO DE SIGILO 
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informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao Contrato Principal, doravante 
denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados, a PARTE RECEPTORA 
venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razão das atuações de 
execução do Contrato Principal celebrado entre as partes. 
 
§2º A PARTE RECEPTORA compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou dar 
conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado 
envolvido direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal, em qualquer nível hierárquico de 
sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem 
estritamente ao cumprimento do Contrato Principal. 
 
§3º As estipulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer informação que 
seja comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato ou omissão do beneficiado ou tenha 
sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao presente instrumento ou ainda 
informações resultantes de pesquisa pelo beneficiado. 
 
 
Cláusula Quarta – DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 
 
§1º A PARTE RECEPTORA se obriga a: 
 
a)  Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os 
custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, 
a divulgação ou utilização das informações sigilosas por seus agentes, representantes ou por terceiros; e 
 
b)  Comunicar à PARTE REVELADORA, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, 
caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de 
atendimento obrigatório determinado por órgão competente. 
 
 
Cláusula Quinta – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
§1º A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa revelada pela 
PARTE REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do Contrato Principal, em 
conformidade com o disposto neste deste Termo. 
 
§2º A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa 
sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA. 
 
§3º A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que atuarão direta 
ou indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência deste Termo bem como da natureza 
sigilosa das informações e dar ciência a PARTE REVELADORA dos documentos comprobatórios quando 
solicitado. 
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§4º A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias a proteção da informação 
sigilosa, bem como para evitar e prevenir a revelação a terceiros. 
 
§5º A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com o 
imediato descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias eventualmente existentes em 
qualquer suporte de todas as informações sigilosas sob sua custódia referentes ao contrato principal. 
 
 
Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
§1º Surgindo divergências quanto a interpretação do acordo pactuado neste instrumento ou quanto a 
execução das obrigações dele decorrentes ou, se constatados casos omissos, as partes buscarão solucionar 
as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da razoabilidade e da economicidade. 
 
§2º O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, e salvo expressa 
determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos 
firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 
 
 
Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 
Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no sentido de que: 
 
a)  O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento não 
importará em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para todos os efeitos de 
direito; 
 
b)  Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação e 
regulamentação brasileiras pertinentes; 
 
c)  O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes; 
 
d)  Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a PARTE 
RECEPTORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste Termo 
de Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações 
tipificadas neste instrumento; 
 
e)  O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações 
disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este Termo, passando a fazer dele parte 
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as informações 
iniciais disponibilizadas; e 
 
f)  Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas afiliadas, 
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nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de 
celebrarem qualquer outro acordo entre si. 
 
Cláusula Oitava – VIGÊNCIA 
 
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de início 
das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo indeterminado, a não 
ser que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela PARTE REVELADORA mesmo após o 
término do Contrato Principal ao qual está vinculado. 
 
 
 
Local,      de                         de              . 
 
 

_________________________________________ 
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA 

PREVIDÊNCIA - DATAPREV  

__________________________________________ 
PARTE RECEPTORA 
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SERVIÇO A SER ENTREGUE COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

OBSERVAÇÃO: OS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS ESTÃO DESCRITOS NO ITEM ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO TERMO DE REFERÊNCIA.

ASSINATURA / CARIMBO GESTOR TÉCNICO DATAPREV DATA DA APROVAÇÃO DATAPREV

DATA DE ENVIO CRONOGRAMA E TOTAL DE HORAS ESTIMADOS
CRONOGRAMA ESTIMADO

DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO NÍVEL 1 NÍVEL 2

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL DATAPREV RESPONSÁVEL CONTRATADA

3. DEFINIÇÃO DE ESCOPO DA ORDEM DE SERVIÇO - OS

DATA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

2. REGISTRO DA ABERTURA DA ORDEM DE SERVIÇO - OS

ÓRGÃORESPONSÁVEL DATAPREV ABERTURA DA OS / MATRÍCULA

QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Nº DO CHAMADO DATA DO CHAMADO

ASSINATURA / CARIMBO RESPONSÁVEL CONTRATADA

5. APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO-OS

4. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO-OS

Nº TOTAL DE HORAS ESTIMADO

ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/202X

ABERTURA

GESTOR TÉCNICO

OBJETO VIGÊNCIA

1. DADOS DO CONTRATO

CONTRATO Nº PEDIDO DE COMPRAS Nº

CONTRATADA
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ORDEM DE SERVIÇO Nº XXX/202X

NÍVEL 1 NÍVEL 2

ASSINATURA/CARIMBO RESPONSÁVEL CONTRATADA ASSINATURA / MATRÍCULA RESPONSÁVEL DATAPREV

3. ENTREGA / VALIDAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO

DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA

OBSERVAÇÃO: OS NÍVEIS DE SERVIÇO EXIGIDOS ESTÃO DESCRITOS NO ITEM ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO TERMO DE REFERÊNCIA.

QUANTIDADE UNIDADE NÍVEL DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA

4. ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO - OS

ASSINATURA / MATRÍCULA RESPONSÁVEL DATAPREVDATA DO ACEITE

TOTAL DE HORAS REALIZADA
DATA DE CONCLUSÃO EFETIVADATA DE INÍCIO EFETIVO

2. EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO - OS

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

CONTRATADA GESTOR TÉCNICO

OBJETO VIGÊNCIA

ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ACEITE

1. DADOS DO CONTRATO

CONTRATO Nº PEDIDO DE COMPRAS Nº
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