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1. OBJETO 

 

1.1. Trata o presente processo de Contratação de Solução de Inteligência Artificial por 

um período de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo os serviços Suporte Técnico, bem 

como Capacitação Técnica e 2.856 (duas mil oitocentas e cinquenta e seis) horas 

de Orientação técnica, a serem utilizados sob demanda. 

 

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

 

 

LOTE 1 – Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise Preditiva 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO / PRODUTO QUANTIDADE 

TOTAL  
UNIDADE 

1 

a) Solução de IA – Módulo: IDE (Ambiente Integrado 

de Desenvolvimento), Machine Learning e Deep 

Learning, Processamento de Linguagem Natural, 

Gerenciador de Modelos e Repositório de modelos 

de ML e DL e Gerenciamento do Ambiente de IA 

1 Solução 

b) Orientação Técnica 1.408 Hora 

c) 

Capacitação 

Técnica 

I – Introdução à solução de 

Machine/Deep Learning e Análise 

preditiva - Turma remota assíncrona 

1 Turma 

II - Uso dos recursos da IDE-Ambiente 

Integrado de Desenvolvimento de ML 

- Turma presencial 

7 

Turma 

III - Uso dos recursos da IDE-

Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento de ML - Turma 

remota ao vivo 

4 

Turma 

IV - Uso dos recursos do Gerenciador 

de Modelos e Repositório de 

Modelos de Machine/Deep Learning - 

Turma presencial 

8 

Turma 

V - Uso dos recursos do Gerenciador 

de Modelos e Repositório de 
4 

Turma 
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LOTE 1 – Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise Preditiva 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO / PRODUTO QUANTIDADE 

TOTAL  
UNIDADE 

Modelos de Machine/Deep Learning - 

Turma remota ao vivo 

VI - Análise de Dados Avançados (uso 

dos motores Machine Learning e 

Deep Learning) - Turma presencial  

7 

Turma 

VII - Análise de Dados Avançados 

(uso dos motores Machine Learning e 

Deep Learning) - Turma remota ao 

vivo 

4 

Turma 

VIII - Suporte a aplicação e 

administração do ambiente IDE 

(Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento) - Turma 

presencial 

2 

Turma 

IX - Suporte a aplicação e 

administração do ambiente IDE 

(Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento) - Turma remota 

ao vivo 

1 

Turma 

X - Suporte a aplicação e 

administração do Gerenciador de 

Modelos e Repositório de modelos 

de ML - Turma presencial 

3 

Turma 

XI - Suporte a aplicação e 

administração do Gerenciador de 

Modelos e Repositório de modelos 

de ML - Turma remota ao vivo 

2 

Turma 
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LOTE 2 – Visão Computacional  

ITEM 

 

DESCRIÇÃO / PRODUTO QUANTIDADE 

TOTAL  
UNIDADE 

1 

a) Solução de IA –Visão Computacional – OCR, 

Processamento de Imagens e Gerenciamento do 

Ambiente de IA, em nuvem pública ou on-premises. 

1 Solução 

b) Orientação Técnica 1.448 Hora 

c) 

Capacitação 

Técnica 

I – Introdução à solução de Visão 

Computacional, OCR - Turma remota 

assíncrona 

1 Turma 

II - Uso dos recursos de Visão 

Computacional – OCR - Turma 

presencial 

8 

Turma 

III - Uso dos recursos de Visão 

Computacional – OCR - Turma 

remota ao vivo 

4 

Turma 

IV - Uso dos recursos de Visão 

Computacional - Processamento de 

Imagens - Turma presencial 

8 

Turma 

V - Uso dos recursos de Visão 

Computacional - Processamento de 

Imagens - Turma remota ao vivo 

4 

Turma 

VI - Suporte à aplicação e administração do 

ambiente de Visão Computacional OCR e 

Processamento de Imagens - Turma 

presencial 

2 

Turma 

VII - Suporte à aplicação e administração do 

ambiente de Visão Computacional OCR e 

Processamento de Imagens - Turma remota 

ao vivo 

1 

Turma 

 

• A solução descrita acima pode ser oferecida pela CONTRATADA como um 

conjunto de licenciamento por subscrições. 
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• As funcionalidades entregues no Lote 1 deverão ser instaladas exclusivamente on 

premises.  

• As funcionalidades entregues no Lote 2 deverão ser instaladas e acessadas ou em 

nuvem pública ou on premises. Opções mutuamente exclusivas. 

 

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

modalidade de Pregão. 

 

1.4. Permitida a formação de consórcio de empresas para qualquer lote. 

 

1.5. A solução de Inteligência Artificial poderá ser fornecida através de uma ou mais 

plataformas. 

1.6. Quaisquer componentes de software necessários ao pleno funcionamento da solução, 

mesmo que não solicitados explicitamente, deverão ser incluídos no fornecimento. 

 

1.7. A especificação técnica da Solução de Inteligência Artificial a ser adquirida está 

contida no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência. 

 

1.8. As condições para a contratação da Capacitação Técnica estão contidas no ANEXO VI 

– CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 

 

 

2. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

2.1. As LICITANTES deverão 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 à Solução de Inteligência Artificial, 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. 
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2.1.1.1 O atestado indicado no item 2.1.1 deverá contemplar no mínimo 1 

(um) caso de implantação de Solução de Inteligência Artificial no 

Brasil envolvendo as seguintes tecnologias, referentes ao lote de 

fornecimento: 

Lote 1: 

• Análise Preditiva 

• Machine Learning e Deep Learning 

• Processamento de Linguagem Natural 

Lote 2: 

• Visão Computacional - OCR 

• Visão Computacional - Processamento de Imagens 

 

2.1.1.2 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: 

 

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

Referência; 

 

b) Ser elaborada utilizando a Planilha de Formação de Preços, ANEXO II deste 

Termo de Referência; 

 

c) Informar que os valores apresentados incluem os impostos federais, estaduais 

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

contratação, tais como frete, embalagem, seguro, etc; 

 

d) Descrever a arquitetura da solução ofertada, relacionando todos os itens de 

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; 
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e) 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 Contratação da 

Solução de Inteligência Artificial. 

 

3.1.1. A prova de conceito compreende: 

 

a) Definição de Ambiente: As LICITANTES deverão 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. 

 

b) Entrega e Instalação: A LICITANTE deverá entregar e instalar a solução que 

contemple todas as funcionalidades especificadas para a Contratação de 

Solução de Inteligência Artificial no endereço abaixo, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à realização da 
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reunião descrita na alínea “a” ou o fim do prazo para a realização da mesma, 

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 da solução a ser verificada na Prova de Conceito. A LICITANTE 

deverá apresentar a documentação técnica da Contratação da Solução de 

Inteligência Artificial, contemplando informações detalhadas de todos os 

itens e modelos que compõe a solução, conforme descrito ANEXO I – 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

Departamento de Planejamento e Serviços de Infraestrutura de TIC– 

DEPS  

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

040, sala 1301. 

 

Todos os itens da Contratação da Solução de Inteligência Artificial 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 e a conexão de Internet), 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, 

e deverá contemplar os seguintes itens: 

o Página HTML 5.0 com Javascript e suas variações (Jquery, AngularJS, 

VUE etc) para acessar as API (ou interfaces equivalentes) de forma que 

se possa verificar as configurações de chamadas e respostas às 

funcionalidades descritas no Anexo I - Especificação Técnica. 

o Aplicativos tais como SoapUI, Postman, ou outros equivalentes e de uso 

livre, com recursos que possibilitem acompanhar passo a passo as 

etapas dos acessos com visibilidade, pelo menos, dos parâmetros de 

chamadas das API, dados retornados, eventuais mensagens de erros, e 

outras funcionalidades que necessitem ser acessadas.  
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o Para a realização da Prova de Conceito, a LICITANTE fornecerá os 

recursos de hardware, software e rede necessários para o acesso às 

funcionalidades disponibilizadas nos limites e especificação 

estabelecidos no Anexo I -Especificação técnica. A LICITANTE deve 

considerar que a DATAPREV não irá disponibilizar qualquer recurso de 

hardware e software para a realização da Prova de Conceito. 

o A licitante, em tempo de comprovação, deve fornecer a descrição dos 

diálogos pré-definidos com o objetivo de verificar requisitos de 

conversação. 

o Para comprovação dos itens 1.5.2, 2.5.2 e 2.5.3 do ANEXO I - 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá ser utilizado um dataset com no 

mínimo 72.000 registros. O dataset deve ter até 50% de campos não 

tratados, deve ser composto por dados públicos e não deve fazer parte 

de bibliotecas de motores de Inteligência Artificial (Ex: keras 

fashion_mnist). 

o Para comprovação dos itens de desempenho e volumetria as 

funcionalidades da Solução essenciais devem estar disponíveis. Não 

será permitido o desligamento proposital de funcionalidades para 

liberação ou redução de uso de recursos computacionais. 

o Para comprovação dos itens 1.5.4 e 2.5.5 do ANEXO I - 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, referente as volumetrias definidas na 

coluna “Estimativa de uso em 24 meses”, serão utilizadas 

volumetrias proporcionais ao tempo de comprovação para este 

item na Prova de Conceito.  

 

o Para a comprovação do item 1.5.4 do ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA deverá ser processado 200 mil predições em modelos 

gerados no momento da Prova de Conceito. 

 

c) Comprovação: esta etapa será realizada por um período máximo de 10 

(dez) dias úteis, para cada lote, 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: 
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▪ 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 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 Contratação da Solução de Inteligência Artificial 

apresentada pela LICITANTE serão efetuadas pela Equipe Técnica da 

DATAPREV. 

 

Durante a realização da etapa da Comprovação da Prova de Conceito, se as 

LICITANTES identificarem a necessidade de realizar alteração de versão de S.O. 

(Sistema operacional) de algum dispositivo entregue, a mesma 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 desta especificação técnica, referentes ao Lote específico, 

devem poder ser validados concomitantemente sem prejuízo de funcionalidade 

ou desempenho, considerando as características do ambiente, conforme 

necessidade da DATAPREV, desde que previamente acordado entre a 

DATAPREV e a LICITANTE. 

 

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 
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intervalos serão definidos em comum acordo entre a LICITANTE e a Equipe 

Técnica da DATAPREV. 

 

3.2. Caso as LICITANTES não atendam as condições definidas nas alíneas “b” ou “c” do 

subitem 3.1.1 deste Termo de Referência, ou seja, se porventura a Contratação da 

Solução de Inteligência Artificial 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 Contratação da Solução de Inteligência Artificial 

e verificado o atendimento de todas as condições supracitadas no subitem 3.1.1, não 

havendo, portanto, anormalidades e/ou sanados todos os problemas detectados, a 

DATAPREV emitirá em até 10 (dez) dias úteis, o Termo de Aprovação da Prova de 

Conceito da Contratação da Solução de Inteligência Artificial. 

 

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

LICITANTES e demais interessados neste processo. 

 

 

4. PLANEJAMENTO 

 

4.1. As CONTRATADAS deverão se reunir com o Gestor Técnico do contrato, conforme 

descrito no subitem 25.1 deste Termo de Referência, e com a Equipe Técnica 

responsável pelo gerenciamento da implantação da solução, no Rio de Janeiro, em 

local a ser definido pela DATAPREV, 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 as CONTRATADAS deverão: 

 

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 e configurados. 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. 
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4.1.2. Apresentar quem será o gestor do projeto e o profissional técnico que atuará 

como coordenador de todas as atividades de instalação e implementação dos 

serviços contratados. 

 

4.1.3. Apresentar os parâmetros a serem utilizados pelo sistema que registrará os 

chamados descritos no item 11 deste Termo de Referência. Os mesmos serão 

analisados pela DATAPREV para identificação das adequações necessárias a 

serem realizadas pelas CONTRATADAS para que a mesma atenda a todas as 

exigências descritas neste Termo de Referência. 

 

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

à DATAPREV e/ou às CONTRATADAS, 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 5 (cinco) dias úteis após 

a realização da reunião e esclarecimento de possíveis dúvidas remanescentes da 

mesma, o Plano de Instalação. 

 

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

forma detalhada: 

 

a) Descrição dos softwares que deverão ser instalados na modalidade on 

premises e/ou disponibilizados na modalidade em nuvem. 

 

b) Descrição dos padrões, formatos e recursos necessários para a integração 

entre as aplicações clientes e as API, e serviços disponibilizados on premises 

e em nuvem. 

 

c) Visão geral da arquitetura do serviço contratado com informações de, pelo 

menos, interligação, dependência e regras de acessos entre os elementos 

descritos na arquitetura. 

 

d) Pré-requisitos para a instalação: deverão ser descritos todos os recursos e 

condições que deverão ser providos pela DATAPREV, necessários para que as 

CONTRATADAS possam realizar os serviços de instalação; 
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e) Relação dos especialistas certificados da CONTRATADA alocados nos 

processos de instalação; 

 

f) Descrição das etapas do processo de instalação, detalhando as opções de 

configuração adotadas; 

 

g) Cronograma de execução; 

 

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

 

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 às CONTRATADAS 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 Inteligência Artificial será iniciada em até 20 (vinte) dias 

úteis após a aprovação pela DATAPREV do Plano de Instalação elaborado pelas 

CONTRATADAS, prazo este que será utilizado para elaboração pela DATAPREV do 

Padrão de Instalação (PIN), o qual especificará a integração da solução do fornecedor 

com os ambientes da DATAPREV. 

 

4.6. As CONTRATADAS deverão se reunir com o Gestor Administrativo do contrato, 

conforme descrito no subitem 25.2 deste Termo de Referência, no Rio de Janeiro, 

em local a ser definido pela DATAPREV, 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 as CONTRATADAS deverão: 

 

4.6.1. Apresentar quem será o gestor do contrato por parte da CONTRATADA para 

tratar de questões comerciais e/ou contratuais. 
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5. ENTREGA 

 

5.1. Os componentes de software que integram a solução definida no ANEXO I – 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser entregues/disponibilizados no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias úteis, a contar do dia seguinte à assinatura do Contrato / Pedido 

de Compra, no endereço a seguir: 

 

ENDEREÇO 

 

⚫ Data Center São Paulo (DCSP) 

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

 

 

5.2. Os componentes de software que integram a solução definida no ANEXO I – 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, deverão ser disponibilizados ao Gestor Técnico, por meio 

de: 

 

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

de softwares contratados e credenciais de acesso para download dos mesmos 

no Web Site do fabricante; 

 

Após disponibilizar as licenças de software, as CONTRATADAS deverão 

notificar formalmente ao Gestor Técnico do contrato, descrito no subitem 25.1 

deste Termo de Referência. 

 

OU 

 

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

de softwares contratados 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. 

 

OU 

 

c) Fornecimento de credenciais de acesso aos serviços disponibilizados na nuvem 

do fornecedor. 
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5.3. Junto aos produtos fornecidos, as CONTRATADAS deverão entregar ao Gestor 

Técnico do contrato, conforme descrito no subitem 25.1 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 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, 

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 item, com 

a respectiva quantidade; 

 

c) Documentação técnica, original do fabricante, preferencialmente em língua 

portuguesa, que abranja configuração, instalação e gerenciamento dos serviços 

contratados. Na ausência de publicação em português da documentação original 

do fabricante, será aceito apenas material em inglês; 

 

d) Informar o Stock Keeping Unit (SKU). 

 

5.4. A conferência dos produtos  será realizada com base na documentação descrita nas 

alíneas “a” e “b” do subitem 5.3, conforme descrito a seguir: 

 

▪ Para os itens de software, a DATAPREV validará os produtos recebidos em até 7 

(sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da formalização de entrega dos 

itens pelas CONTRATADAS. 

 

Constatada a ocorrência de divergência entre os componentes entregues e o descrito na 

documentação das alíneas “a” e “b” do subitem 5.3, 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.  

 

5.5. 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 

seguintes fatos: 

 

a) As CONTRATADAS realizarem a entrega da documentação constante no subitem 

5.3 deste Termo de Referência. 
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b) A DATAPREV realizar a conferência dos produtos descritos no subitem 5.4 deste 

Termo de Referência. 

 

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

DATAPREV pelas CONTRATADAS, conforme descrito no subitem 5.6 deste 

Termo de Referência. 

 

5.6. As CONTRATADAS deverão providenciar a aplicação de todas as correções e 

upgrades de software liberados até a data de entrega, que compõem a solução, salvo 

acordo com a DATAPREV por outra versão. A CONTRATADA deverá encaminhar 

documento, em meio eletrônico, que comprove a aplicação das atualizações em todos 

os produtos instalados. 

 

 

6. INSTALAÇÃO 

 

6.1. As CONTRATADAS deverão realizar a instalação “assistida” de todo componente de 

software que será entregue na modalidade on premises, bem como a disponibilização 

“assistida” de todo componente de software que será entregue na modalidade em 

nuvem, 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 4.4 deste Termo de Referência. 

 

6.1.1. A instalação deve ser realizada por profissionais especializados, em 

conformidade com as certificações disponibilizadas pelo fabricante da solução. 

 

6.1.2. As certificações exigidas no subitem 6.1.1 devem estar válidas durante o 

período de prestação dos serviços de instalação e configuração. 

 

6.1.3. A disponibilização dos serviços em nuvem deverá ser realizada na forma de 

entrega de login/senha, e instruções de utilização dos recursos disponibilizados, 

para utilização dos serviços.  

 

6.2. O prazo para conclusão da instalação/disponibilização dos produtos será de 20 (vinte) 

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 do Padrão de Instalação (PIN). 
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6.3. As CONTRATADAS deverão providenciar a aplicação de todas as correções e 

atualizações de software liberados até a data da instalação, salvo solicitação da 

DATAPREV por outra versão. As CONTRATADAS deverão encaminhar documento, 

em meio eletrônico, que comprove a aplicação das atualizações em todos os produtos 

instalados. 

 

6.4. Constatada a ocorrência de divergência na especificação técnica ou qualquer outro 

defeito de operação durante a instalação, ficam as CONTRATADAS obrigadas a 

providenciar a sua correção ou, a critério da DATAPREV, a substituição. 

 

6.5. É de responsabilidade das CONTRATADAS toda e qualquer despesa, independente 

da sua natureza, decorrente dos serviços de instalação aqui mencionados. 

 

6.6. Concluídas a instalação e a configuração dos produtos, as CONTRATADAS deverão 

comunicar formalmente à DATAPREV sobre a conclusão dos serviços. A DATAPREV 

terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para verificar a conformidade da instalação e 

das configurações realizadas com as condições constantes neste Termo de 

Referência. 

 

6.6.1. Caso sejam constatadas anormalidades ou sejam detectados problemas 

durante a verificação de conformidade realizada pela DATAPREV, a mesma 

comunicará formalmente os problemas detectados e que a instalação não foi 

concluída. As CONTRATADAS terão 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. 

 

6.7. Os serviços de instalação 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 as CONTRATADAS e deverão ser agendados previamente com a 

DATAPREV.  

 

6.8. Os produtos serão considerados instalados e o Termo de Aceite 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 pelas CONTRATADAS, conforme descrito no subitem 6.3 deste 

Termo de Referência. 
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b) A DATAPREV receber o comunicado das CONTRATADAS informando a conclusão 

dos serviços de instalação e configuração, conforme descrito no subitem 6.6 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 que não existem anormalidades ou foram sanados todos os problemas 

detectados, conforme descrito nos subitens 6.6 e 6.6.1 deste Termo de 

Referência. 

 

 

7. ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1. As atividades de orientação técnica objetivam otimizar a utilização dos serviços e o 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de competências, por meio do repasse de 

conhecimento de forma ordenada e seu escopo compreende: 

 

7.1.1. Comum a todos os lotes. 

 

• Apoio às equipes da Dataprev na definição arquitetura adequada para a 

solução cognitiva; 

• Apoio às equipes de desenvolvimento da Dataprev na exploração de 

recursos avançados da ferramenta; 

• Transferência de experiência quanto à utilização da Solução de Inteligência 

Artificial; 

• Diagnóstico / orientação quanto à análise do desempenho da Solução de 

Inteligência Artificial; 

• Diagnóstico / orientação quanto à configuração relativa à Solução de 

Inteligência Artificial; 

• Apoio técnico ao suporte de infraestrutura para otimização de soluções de 

IA; 

• Alinhamentos técnicos para times de desenvolvimento, negócios e 

sustentação de produtos; 

• Alinhamentos técnicos para times de suporte de aplicações, infraestrutura, 

segurança e operação. 

 

7.1.2. Lote 1: 

 

• Apoio técnico no desenvolvimento de modelos preditivos; 
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• Orientação na criação e treinamento de modelos de Machine Learning e 

recursos avançados para a análise preditiva; 

• Orientação à equipe da Dataprev quanto ao uso das tecnologias presentes 

na Solução de Inteligência Artificial, tais como: Estruturas Semânticas, 

Algoritmos de Aprendizagem de Máquina, Framework Data Science, 

Linguagem R, Python e Scala. 

 

7.1.3. Lote 2: 

 

• Apoio técnico no desenvolvimento das soluções de Reconhecimento 

Facial; 

• Apoio técnico no desenvolvimento das soluções de Visão Computacional; 

• Apoio técnico no desenvolvimento das soluções de OCR. 

 

7.2. As atividades de orientação técnica serão realizadas presencialmente nas unidades 

elencadas a seguir, a partir da assinatura do Contrato / Pedido de Compra, durante 

toda a vigência contratual. À critério da DATAPREV, as atividades de Orientação 

Técnica podem ser realizadas remotamente, nas dependências da CONTRATADA, 

podendo ser solicitadas a partir de quaisquer das unidades da DATAPREV. 

 

Localidade Endereço 

Data Center São Paulo 
R. Dr. Manoel Vitorino, 343, Brás, São Paulo, SP – CEP 

03017-020 

Unidade de Desenvolvimento da 

Paraíba (UDPB) 

Av. Pres. Getúlio Vargas, 47 – Centro, João Pessoa – PB 

– CEP 58040-000 

 

7.3. 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 25.1 deste Termo de Referência. 

 

7.4. As atividades desenvolvidas na Orientação Técnica serão direcionadas para apoiar os 

profissionais da DATAPREV na extensão da implantação, utilização e operação da 

Solução de Inteligência Artificial e devem cobrir conhecimentos da arquitetura da 

solução disponibilizada, envolvendo acesso, implementação, desenvolvimento e 

aplicação de funcionalidades avançadas. 
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7.4.1. Essas atividades incluem eventuais desenvolvimentos de funcionalidades 

utilizando as disciplinas de programação de computadores na construção de 

interfaces do usuário e acessos às funcionalidades cognitivas disponíveis nos 

serviços contratados. 

 

7.5.  As CONTRATADAS deverão disponibilizar horas de orientação técnica on site, na 

quantidade referente ao seu respectivo lote, a serem realizadas por profissionais 

especializados na solução fornecida, em conformidade com a(s) certificação(ões) 

descrita(s) no subitem 7.5.2. Essas horas serão utilizadas, sob demanda, de acordo 

com as necessidades da DATAPREV, conforme na tabela a seguir: 

 

 Lote 1 

NÍVEL DE 

ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA 

TIPO DE PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Nível 1 

Especialista em Inteligência 

Artificial:  Machine 

Learning/Deep Learning e 

Processamento de Linguagem 

Natural 

Profissional sênior com conhecimento específico 

em Inteligência Artificial para apoiar as equipes da 

Dataprev na exploração de recursos avançados da 

Plataforma de IA. 

Outra capacidade técnica exigida é o conhecimento 

avançado sobre gestão e gerenciamento do ciclo de 

desenvolvimento, deploy e monitoramento de 

modelos, recursos de AutoML, otimização de 

modelos e dominar as técnicas e boas práticas de 

MLOps, conhecimento especializado em linguagem 

de programação tais como: Java, R, Python.  

Conhecer o ciclo para o use e emprego de 

Processamento de Linguagem Natural. 

Por fim, conhecer o uso e emprego de estruturas 

semânticas, algoritmos de aprendizagem de 

máquina, data science, deep leaning com emprego 

de redes neurais artificiais, desde a definição de 

arquitetura até implantação, incluindo o apoio e 

orientação para configuração e manutenção em 

produção. 
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Lote 2 

NÍVEL DE 

ORIENTAÇÃO 

TÉCNICA 

TIPO DE PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Nível 1 

Especialista em Inteligência 

Artificial 

e Visão Computacional  

Profissional sênior com conhecimento específico 

em Inteligência Artificial para apoiar as equipes 

da Dataprev na exploração de recursos avançados 

da Plataforma de IA.   

Além disso, deverá ter conhecimento avançado e 

especializado no uso das tecnologias e 

funcionalidades referente a visão computacional, 

tais como: OCR, processamento de imagem, 

reconhecimento facial e biometria facial.   

Outra capacidade técnica exigida é o conhecimento 

avançado sobre gestão e gerenciamento do ciclo de 

desenvolvimento e deploy.  Dominar as técnicas e 

boas práticas de MLOps, conhecimento 

especializado em linguagem de programação tais 

como: Java, R, Python.   

 

7.5.1. A critério da DATAPREV, as atividades referentes às horas de orientação 

técnica poderão ser realizadas nas dependências da CONTRATADA. 

      

7.5.2. O(s) profissional(is) que prestará(ão) os serviços de orientação técnica 

deverá(ão) ser certificado(s) pelo fabricante. 

 

7.5.3. A(s) certificação(ões) exigida(s) no subitem 7.5.2 deve(m) estar válida(s) 

durante o período de prestação dos serviços de orientação técnica. 

 

7.6. 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 

executadas de acordo com planejamento realizado pela equipe da DATAPREV em 

conjunto com a equipe da CONTRATADA, obedecendo cronograma estabelecido. 

 

7.7. As CONTRATADAS deverão 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 a seguir: 
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• Número do chamado (na abertura da OS; a ser fornecido pela CONTRATADA); 

 

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

 

• Identificação do atendente; 

 

• Identificação do solicitante; 

 

• Data e hora da solicitação; 

 

• 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). 

 

7.8. 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. 

 

7.9. As CONTRATADAS terão 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. 

 

7.10. As CONTRATADAS terão o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir 

do dia seguinte à realização da reunião descrita no subitem 7.8 para encaminhar ao 

solicitante, por meio eletrônico, o número de horas e o cronograma de execução da 

respectiva 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 
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responsáveis da CONTRATADA e pelo gestor técnico da DATAPREV, conforme 

descrito no subitem 25.1 deste Termo de Referência. 

 

7.11. Todas as funções e atividades desempenhadas pelas CONTRATADAS 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. 

 

7.12. 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. 

 

7.13. 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. 

 

7.14. 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 as CONTRATADAS. 

 

7.15. Concluída a realização dos serviços solicitados na OS (Ordem de Serviço), as 

CONTRATADAS deverão 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 documentação técnica entregue, conforme padrões previamente acordados 

entre as partes; 

 

• O atingimento dos resultados já estipulados;  

 

• A disponibilização dos entregáveis. 

 

7.16. 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, a 

mesma emitirá o documento de aceite da respectiva OS (Ordem de Serviço), que 
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deverá conter as informações relacionadas à sua execução e ser assinado por 

responsáveis das CONTRATADAS e pelo Gestor Técnico da DATAPREV, conforme 

descrito no item 25.1 deste Termo de Referência. 

 

7.17. Somente o Gestor Técnico, descrito no subitem 25.1 deste Termo de Referência, 

poderá oficializar, junto à CONTRATADA, as solicitações de OS (Orientação Técnica). 

 

7.18. 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 25.1 deste Termo de Referência. 

 

7.19. Em casos excepcionais, as Ordens de Serviço poderão sofrer redução no conteúdo, 

previamente negociado, desde que a atividade específica ainda não tenha sido 

iniciada. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

8.1. A prestação dos serviços deverá considerar o período mínimo de 24 (vinte e quatro) 

meses a partir da data de emissão do Termo de Aceite dos produtos e contemplar: 

 

▪ Atualização de versão das licenças de software; 

 

▪ Suporte Técnico 

 

8.2. A prestação dos serviços não deve imputar qualquer custo adicional à DATAPREV. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. As CONTRATADAS deverão 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. 

 

8.5. Durante o período de prestação de serviços, as CONTRATADAS deverão prover o 

suporte técnico com o apoio de profissionais técnicos especializados. 
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9. ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE 

 

9.1. Durante o período de prestação do serviço, as CONTRATADAS deverão disponibilizar 

para a DATAPREV todas as atualizações dos softwares (atualização de versões, releases 

e patches), sem nenhum ônus adicional à DATAPREV. 

 

9.2. As CONTRATADAS deverão 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 

 

9.3. Caso as condições de licenciamento dos softwares fornecidos sejam alteradas pelo 

fabricante durante o período de contrato, 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. 

 

10. SUPORTE TÉCNICO 

 

10.1. Durante o período contratual, as CONTRATADAS deverão prover o serviço de 

suporte técnico para os produtos contratados, que deverá ser prestado nas 

modalidades remoto, conforme descrito no subitem 10.2 deste Termo de 

Referência.: 

 

10.2. 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 contratados; 

 

b) Questões sobre compatibilidade e interoperabilidade dos produtos e integração 

com outras soluções (desde que compatível tecnicamente); 

 

c) Interpretação da documentação dos produtos contratados; 

 

d) Orientações para identificar a causa de uma falha de software 

 

e) Para os casos de defeitos de software conhecidos, devem ser fornecidas as 

informações sobre a correção ou a própria correção. 
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f) No caso de defeitos de software não conhecidos, quando as CONTRATADAS 

tiverem 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; 

 

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. 

 

10.3. 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 as CONTRATADAS optem 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 

 

10.4. O fato de qualquer um dos produtos contratados não utilizar a última versão 

disponibilizada de quaisquer dos softwares instalados originalmente, incluindo 

firmwares, 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. 
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11. REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 

 

11.1. Para atendimento aos serviços dos produtos contratados, as CONTRATADAS 

deverão oferecer atendimento por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica, 

que poderá pertencer ao fabricante dos produtos ou à CONTRATADA (parceira 

formalmente designada pelo fabricante dos produtos contratados como habilitada a 

prestar os serviços de suporte e assistência técnica). 

 

11.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à 

assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC), as CONTRATADAS deverão 

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: 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 a entrega de um manual de utilização 

e/ou a realização de Workshop, a ser agendado, para as áreas de operação da 

ferramenta. 

 

11.3. As CONTRATADAS deverão providenciar o registro de toda e qualquer solicitação 

de suporte técnico, independentemente de sua natureza, cabendo à 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; 
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▪ 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  

 Suporte Técnico Remoto: esclarecimento de dúvidas  

 Suporte Técnico On Site (presencial): incidente 

 

11.4. No provimento deste serviço por meio de telefone, as CONTRATADAS ficam 

obrigadas a permitir o recebimento de ligações de terminais fixos e móveis. 

 

11.5. Para os atendimentos por meio de telefone, o tempo máximo de espera deverá ser 

de até 03 (três) minutos. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. Caso as CONTRATADAS optem por prestar os serviços por meio de Centro de 

Suporte e Assistência Técnica próprio, a mesma deverá possuir acesso direto, por meio 

de telefonema ou via correio eletrônico, ao Centro de Suporte e Assistência Técnica 

do fabricante. 

 

11.8. Independentemente da forma que as CONTRATADAS utilizem para prestar os 

serviços (por meio de Centro de Suporte e Assistência Técnica do fabricante dos 

produtos ou de centro de suporte e assistência técnica próprio), a mesma deverá 

permitir que a DATAPREV acompanhe, 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; 
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▪ 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 o mesmo 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. 

 

11.9. 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, a mesma 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, a mesma deverá informar um número de protocolo que 

registre a data e hora do acesso realizado. 

 

11.10. O horário de abertura do chamado demarcará o início da contagem do prazo de 

solução das ocorrências, independente do retorno da CONTRATADA. O horário de 

abertura de chamado será determinado conforme descrito no subitem 11.9 deste 

Termo de Referência. 

 

11.11. O serviço de registro de chamados deverá ser disponibilizado de acordo com a 

modalidade de atendimento em regime 24 x 7, 24 horas por dia, de segunda a 

domingo, incluindo feriados. 

 

11.12. Não deverá haver qualquer limitação para o número de solicitações de suporte 

técnico remoto. 
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11.13. Não deverá haver qualquer limitação para o número de técnicos da DATAPREV 

autorizados a abrir chamados técnicos. 

 

 

12. PRAZO PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

 

12.1. 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 3 dias úteis 

 

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 

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. 
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b) Severidade 2 – quando se verifica uma grave perda de funcionalidade, no 

entanto, sem interromper atividades exercidas ou serviços prestados pela 

DATAPREV. 

 

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

funcionalidades, causando apenas inconveniências para a realização de atividades 

exercidas ou pela 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, 

porém sem prejudicar diretamente a devida realização de atividades exercidas ou 

prestação dos serviços pela DATAPREV. 

 

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

chamado. 

 

12.3. No atendimento dos chamados, para efeitos de apuração do tempo gasto pelas 

CONTRATADAS 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. 

 

12.4. Considerando que as soluções das ocorrências de software, pela sua natureza, 

podem envolver atividades relacionadas ao desenvolvimento de patches específicos, 

admite-se, 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 
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12.5. 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). 

 

12.6. Em caso de impossibilidade da disponibilização de solução de contorno ou 

definitiva das ocorrências de software, dentro dos prazos estabelecidos, as 

CONTRATADAS deverão, 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. 

 

12.7. 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 12.1 e 12.4 deste Termo de Referência. 

 

13. RELATÓRIOS 

 

13.1. Durante todo o período de prestação dos serviços, as CONTRATADAS deverão 

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 25 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 mesmo 

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; 
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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). 

 

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

13.1 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. 

 

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

as CONTRATADAS deverão apresentar, mensalmente, um arquivo contendo o 

registro de todas as OS’s (Ordens de Serviço) abertas e/ou fechadas relacionadas aos 

serviços de 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 25 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 mesmo deverá conter as seguintes 

informações de cada OS (Ordem de Serviço): 

 

a) Número de registro/ chamado; 
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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). 

 

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

Administrativo, conforme descrito no subitem 25.2 deste Termo de Referência, e 

informado à CONTRATADA na Reunião de Abertura Contratual, definida no 

subitem 4.5 deste Termo de Referência. 

 

 

14. ACESSO AO SITE DO FABRICANTE 

 

14.1. Deverá ser garantido à DATAPREV o pleno acesso ao site do fabricante dos 

produtos contratados que constituem o objeto deste Termo de Referência para: 

 

a) Consultar quaisquer bases de dados disponíveis para usuários. 

 

b) Efetuar downloads de quaisquer atualizações de software ou documentações. 

 

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

o nível com maior grau de privilégios. 
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15. USO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

15.1. 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. 

 

15.2. A abertura, o acompanhamento e o atendimento das ocorrências deverão ser feitos 

em língua portuguesa, sendo permitido, em caráter excepcional e a critério da 

DATAPREV, o idioma inglês. 

 

15.3. Todos os relatórios constantes do item 12 deste Termo de Referência deverão ser 

apresentados com conteúdo em língua portuguesa. 

 

 

16. SIGILO E INVIOLABILIDADE 

 

16.1. 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. 

 

16.2. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à DATAPREV sobre eventuais 

atos ou fatos noticiados que se refiram à mesma. 

 

16.3. A CONTRATADA deverá, por meio de termo de confidencialidade e demais termos 

que se façam necessários,  manter sigilo absoluto sobre os dados, metadados, 

artefatos e informações armazenadas na solução ou contidas em documentos e 

mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a 

ter conhecimento durante a execução e prestação dos serviços, não podendo, sob 
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qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da classificação 

de sigilo conferida pela DATAPREV a tais documentos e informações, reconhecendo 

a exclusividade de direitos da DATAPREV sobre quaisquer informações tratadas ou 

geradas durante a prestação do serviço. 

 

16.4. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a 

serem tratadas no ambiente de nuvem. Entende-se por ambiente de nuvem o 

ambiente off premisse em relação a DATAPREV onde estão armazenados o cadastro 

de usuários da solução, demais dados e metadados utilizados sem a disponibilização 

de servidores internos. 

 

16.5. A CONTRATADA deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, 

antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso 

não autorizado às informações, possuindo política de segurança da informação 

aderente a legislação brasileira. 

 

16.6. A CONTRATADA deverá dispor de plano de comunicação de incidentes, devendo 

informar imediatamente à DATAPREV todos os incidentes de segurança da 

informação ou existência de vulnerabilidades do objeto da contratação, assim 

considerados os eventos não previstos ou não desejados, bem como qualquer violação 

das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua ação ou omissão, 

independentemente de dolo, que acarretem dano à confidencialidade, 

disponibilidade, integridade ou autenticidade dos dados da DATAPREV. 

 

16.7. A CONTRATADA deve possuir e manter às informações disponíveis à DATAPREV: 

 

• Documentação que comprove a existência de plano de continuidade de 

negócio com gestão de riscos e resposta à incidentes, bem como comunicar 

seus recursos, papéis e responsabilidades de segurança da informação para o 

uso de seus serviços. A gestão de riscos deverá estar alinhada a legislação 

brasileira.  

 

• O plano de continuidade, contendo as ações de recuperação de desastres e 

contingência de negócio; 

 

• Os resultados dos testes de avaliação dos mecanismos descritos no plano 

relacionados à disponibilidade dos dados e serviços em caso de interrupção; 
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• Plano de resposta à incidentes contendo os procedimentos relacionados à 

prevenção e resposta aos incidentes referentes aos serviços objetos deste 

Termo de Referência; 

 

• Os resultados de respostas a incidentes relacionados com os serviços. 

 

16.8. A CONTRATADA deverá preservar os dados da DATAPREV contra acessos 

indevidos e abster-se de replicar ou realizar cópias de segurança (backups destes 

dados) fora de ambientes de computação em nuvem, assim como se abster de utilizar 

quaisquer dados armazenados, de utilização e de acesso, em sistemas de otimização 

de inteligência artificial ou propaganda, devendo informar imediatamente e 

formalmente à DATAPREV qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de acesso 

não autorizado a estes dados. 

 

16.8.1. É vedado à CONTRATADA acesso aos dados hospedados na infraestrutura 

de nuvem sem prévia e formal autorização por parte da DATAPREV. 

 

16.9. A CONTRATADA deverá fornecer total acesso aos logs de auditoria, possibilitando 

que a equipe de segurança da DATAPREV tenha acesso ao conteúdo completo desses 

dados. 

 

16.10.  A CONTRATADA deverá apresentar avaliações periódicas, realizadas por empresas 

independentes no mínimo a cada ano, para apresentação de relatórios tipo I e II de 

auditoria SOC2 (Service and Organization Controls 2).  

 

 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados no item 4 – 

Planejamento deste Termo de Referência, causado pelas CONTRATADAS. 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 a seguir: 

 

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; 
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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. 

 

17.2. Será aplicada multa pelo atraso causado pelas CONTRATADAS na entrega, 

conforme descrito no subitem 5.1 deste Termo de Referência. 

 

O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, 

conforme descrito a seguir: 

 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia do valor total dos produtos contratados; 

 

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 dos produtos 

contratados. 

 

17.3. Será aplicada multa pelo atraso causado pelas CONTRATADAS na 

instalação/disponibilização do serviço 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 caucionado em garantia do cumprimento das 

obrigações contratuais; 

 

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 caucionado em 

garantia do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

17.3.1. Caso as CONTRATADAS descumpra  os prazos descritos nos subitens 6.2 e 

6.6.1 deste Termo de Referência, simultaneamente, a multa descrita no subitem 

17.3, alíneas “a” e “b”, será substituída por multa de 2% (dois por cento) ao dia, 

até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total caucionado em 
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garantia do cumprimento das obrigações contratuais, pelo atraso, causado pela 

CONTRATADA, na instalação dos produtos contratados. 

 

a) Para atrasos de até 10 (dez) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo por 

cento) ao dia do valor total caucionado em garantia do cumprimento das 

obrigações contratuais; 

 

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 caucionado em 

garantia do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

17.4. 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 do item Capacitação, pelo 

descumprimento dos prazos relacionados no ANEXO VI - CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA, causado pelas CONTRATADAS, 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. 

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

por cento) do valor de cada turma do item Capacitação, pelo atraso, causado pelas 

CONTRATADAS, na realização de cada turma da capacitação, conforme descrito no 

item correspondente deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de 

cada turma implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente, conforme o 

caso. 

17.6. Será aplicada multa de 1% (um por cento) do valor de cada turma do item 

Capacitação, pela indisponibilização de material didático ou disponibilização de 

modelo diferente do validado ou incompatível com a solução configurada na 

DATAPREV. 

17.7. Será aplicada multa de 3% (três por cento) do valor de cada turma do item 

Capacitação, pela interrupção de treinamento por indisponibilidade, 

instabilidade da solução ou por uso incompatível de infraestrutura física e 

tecnológica com o disposto no ANEXO VI – CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 

17.8. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor de cada turma do item 

Capacitação, caso o resultado alcançado com a aplicação da avaliação da 

Capacitação Técnica seja considerado recidivante INSATISFATÓRIO após 
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reaplicação da turma, conforme descrito nos subitens 1.10.2 e 1.22.2 do ANEXO 

VI – CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 

17.9. Será aplicada multa de 7% (sete por cento) do valor de cada turma do item 

Capacitação/de cada produto de EAD especificado no Plano de Capacitação 

pela não entrega do conteúdo programático na qualidade e/ou na totalidade 

prevista. 

 

17.10. 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 7.8 e 7.10 - 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.  

 

17.11. 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 

7.6 deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de cada Ordem de 

Serviço implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 

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

informações sobre os canais de atendimento, conforme descrito nos subitens 7.7 e 

11.2 deste Termo de Referência. 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 0,05% (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. 
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17.13. 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 12.1 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. 

 

17.14. 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 pelas CONTRATADAS, no 

fornecimento da solução definitiva para as ocorrências de software, conforme 

descrito no subitem 12.4 deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo 

de cada chamado registrado pela DATAPREV implicará em uma nova multa, aplicadas 

cumulativamente conforme o caso. 

 

17.15. 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 pelas CONTRATADAS, no fornecimento de qualquer um dos relatórios, 

conforme descrito no item 13 deste Termo de Referência. 

 

17.16. 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. 

 

17.17. As multas constantes nesse item poderão ser aplicadas cumulativamente conforme 

o caso e são meramente moratórias, não isentando as CONTRATADAS o 

ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 

 

17.18. As multas constantes do subitem 17.3 e dos subitens 17.10 ao 17.13 serão 

calculadas sobre o valor caucionado em garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais e serão aplicadas sobre o valor total pago mensalmente pela DATAPREV 

pelos itens que compõem a Contratação da Solução de Inteligência Artificial. 

 

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. 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MANHAES DE SOUZA, CARLA ARAUJO
POPOIRE WANDERLEY e outros...
Autenticidade e dados de assinatura podem ser conferidos em:
http://edoc.dataprev.gov.br/verificarAutenticidadeDocumento.xhtml
Informando o código de verificação gc5NfK0g e o contra código rSBhHWtq



Diretoria de Tecnologia e Operações – DIT 

Superintendência de Planejamento e Gestão de TIC – SUTI 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC – DEGI 

Divisão de Gestão de Insumos e Processos de Contratação de Infraestrutura de TIC – DGIC  

 

Termo de Referência 

Solução de Inteligência Artificial 

 

Termo de Referência – Contratação de Solução de Inteligência Artificial 42 

17.19. Às CONTRATADAS 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 e definitiva 

da questão. 

 

 

18. AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

18.1. 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. 

 

18.2. Serão avaliados os seguintes critérios: 

 

• 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. 

 

• Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço / 

atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas 

adotadas. 

 

• Organização: Demonstra planejamento, integração e controle das atividades, 

cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos 

serviços e conhecimento das atividades. 

 

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

média resultará em um dos conceitos a seguir: 

 

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

 

18.4. 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. 
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19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

19.1. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, as CONTRATADAS deverão comprovar possuir mão 

de obra qualificada de pelo menos 1 (um) profissional certificado pelo fabricante para 

realizar os serviços de instalação e configuração, em conformidade com o exigido no 

subitem 6.1.1 deste Termo de Referência. 

 

Caso seja necessário, as CONTRATADAS poderão apresentar documentação de mais 

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

 

19.2. Em relação à prestação dos serviços de capacitação, as CONTRATADAS deverão: 

 

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. 

 

19.3. 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 de pelo menos 1 (um) profissional certificado para realizar os serviços 

de orientação técnica, em conformidade com subitem 7.5.2 deste Termo de 

Referência. 

 

Caso seja necessário, as CONTRATADAS poderão apresentar documentação de mais 

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

 

19.4. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, as CONTRATADAS deverão 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 8.5 deste 

Termo de Referência. 

 

Caso seja necessário, as CONTRATADAS poderão apresentar documentação de mais 

de um profissional, a fim de comprovar as especializações nas tecnologias exigidas.  
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19.5. O vínculo jurídico-legal do(s) profissional(ais) citado(s) no(s) subitens 19.1, 19.3 e 

19.4 deste Termo de Referência com as CONTRATADAS ou com o FABRICANTE 

pode ser: empregatício, societário ou contratual. A CONTRATADA deverá, conforme 

a situação, fornecer a documentação exigida a seguir: 

 

▪ Situação 1: Vínculo empregatício (o profissional é funcionário da 

CONTRATADA): 

I – Cópia autenticada dos certificados do fabricante ou certificados em 

formato digital contendo a chave e/ou link para validação de titularidade 

junto a certificadora; 

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 ou certificados em 

formato digital contendo a chave e/ou link para validação de titularidade 

junto a certificadora; 

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 ou certificados em 

formato digital contendo a chave e/ou link para validação de titularidade 

junto a certificadora; 

II – Contrato firmado entre o profissional e a CONTRATADA ou entre o 

profissional e o FABRICANTE para a prestação de serviços 

 

19.6. Durante a vigência contratual, caso as CONTRATADAS queiram apresentar um 

novo profissional com a certificação para atender à exigência descrita nos subitens 

19.1 e 19.3 deste Termo de Referência, deverá entregar a documentação descrita no 

subitem 19.4 deste Termo de Referência. 

 

19.7. Caso as CONTRATADAS optem por oferecer atendimento por meio do centro de 

suporte e assistência técnica do fabricante dos produtos, conforme subitem 11.1 

deste Termo de Referência, a mesma deverá estar ciente da abertura e andamento 

de todo e qualquer chamado de suporte técnico realizado pela DATAPREV. 

 

19.8. Em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, caso as CONTRATADAS optem por oferecer 

atendimento por meio do centro de suporte e assistência técnica próprio, a mesma 
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deverá apresentar declaração do fabricante 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 11.1 e 11.7 deste Termo de Referência. 

 

19.9. As CONTRATADAS deverão cumprir os seguintes itens: 

 

19.9.1. Apresentar documentação que comprove a existência de plano de 

continuidade de negócio com gestão de riscos e respostas à incidentes, bem 

como comunicar seus recursos, papéis e responsabilidades de segurança da 

informação para o uso de seus serviços. A gestão de riscos deverá estar alinhada 

a legislação brasileira. 

 

19.9.2. Abrigar dados, metadados, cópias e demais artefatos que estejam dentro da 

solução em regiões de armazenamento e processamento no Brasil durante toda 

a vigência contratual. 

 

19.9.3. Utilizar, no mínimo, 02 regiões distintas de armazenamento e processamento, 

com possibilidade de transferência ou balanceamento de carga entre elas.  

19.9.4. Possuir e manter a capacidade de transferência da totalidade dos dados para 

um datacenter da DATAPREV. 

 

19.9.5. Comunicar imediatamente a detecção de eventos de segurança que impactem 

na operação dos sistemas ou comprometimento de dados e preservar todas as 

evidências, alinhando previamente um processo de tratamento de incidentes de 

segurança com a DATAPREV.   

 

19.9.6. Fornecer total acesso aos logs de auditoria, possibilitando que a equipe de 

segurança da DATAPREV tenha acesso ao conteúdo completo desses dados.  

 

19.9.7. Apresentar avaliações periódicas, realizadas por empresas independentes no 

mínimo a cada ano, para apresentação de relatórios tipo I e II de auditoria SOC2 

(Service and Organization Controls 2), atendendo o Art. 25 e o Art. 20º inciso XIV 

da Instrução Normativa nº 5 do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República. 

 

19.9.8.  Seguir a política de exclusão de dados indicada pela DATAPREV. 
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19.9.9. É vedado à CONTRATADA acesso aos dados hospedados na 

infraestrutura de nuvem sem prévia e formal autorização por parte da 

DATAPREV.  

 

19.9.10. Preservar os dados da DATAPREV contra acessos indevidos e abster-se 

de replicar ou realizar cópias de segurança (backups destes dados) fora de 

ambientes de computação em nuvem, assim como se abster de utilizar quaisquer 

dados armazenados, de utilização e de acesso, em sistemas de otimização de 

inteligência artificial ou propaganda, devendo informar imediatamente e 

formalmente à DATAPREV qualquer tentativa, inclusive por meios judiciais, de 

acesso não autorizado a estes dados.  

 

19.9.11. Deverá, por meio de termo de confidencialidade e demais termos que se 

façam necessários, manter sigilo absoluto sobre os dados, metadados, artefatos 

e informações armazenadas na solução ou contidas em documentos e mídias, 

incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter 

conhecimento durante a execução e prestação dos serviços, não podendo, sob 

qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, independentemente da 

classificação de sigilo conferida pela DATAPREV a tais documentos e 

informações, reconhecendo a exclusividade de direitos da DATAPREV sobre 

quaisquer informações tratadas ou geradas durante a prestação do serviço. 

 

19.9.12. Destruir ou eliminar as informações na solução apenas condicionada a 

autorização expressa e por escrito da DATAPREV. 

 

19.9.13. Adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, 

integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas 

na nuvem. 

 

19.9.14. Implementar medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando 

ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não 

autorizado às informações, possuindo política de segurança da informação 

aderente a legislação brasileira. 

 

19.9.15. Garantir condições de conectividade e acesso compatíveis com o número 

estimado de usuários indicados pela DATAPREV na Especificação Técnica. 

 

19.9.16. Garantir condições para que a DATAPREV possa optar pela utilização de 

circuito dedicado de dados próprio ou conexão internet própria para acesso a 

solução, considerando a melhor conectividade e desempenho nos Estados do Rio 
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de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, nos respectivos endereços: RJ: R. Cosme 

Velho, 6, Cosme Velho, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22241-900; SP: R. Dr. Manoel 

Vitorino, 343, Brás, São Paulo, SP – CEP 03017-020; e DF: Setor de Autarquias Sul, 

quadra 1, bloco E/F, Brasília, DF – CEP 70070-931 

 

19.10. Caso as CONTRATADAS descumpram o estabelecido nos subitens 19.1 à 19.8 

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. 

 

19.11. Todos os prazos estabelecidos em dias úteis neste Termo de Referência devem 

considerar somente os feriados nacionais. 

 

19.12. As CONTRATADAS deverão se abster de divulgar ou repassar quaisquer dados e 

informações, salvo se expressamente autorizado pela CONTRATANTE. 

 

19.13. A Solução de Inteligência Artificial deve propiciar que os modelos cognitivos e de 

inteligência artificial, assim como todos os dados armazenados na nuvem, devam ser 

de propriedade exclusiva da DATAPREV e de seus clientes, não devendo 

popular/alimentar uma base compartilhada de conhecimento, nem para incorporar e 

evoluir os algoritmos do fornecedor. 

 

20. EXTRAÇÃO DOS DADOS  

 

20.1. No prazo máximo de 6 (seis) meses antes do encerramento ou rescisão contratual 

da prestação do serviço, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus adicional, suporte 

e orientação à DATAPREV para realizar a adequada migração dos dados ou a extração 

completa destes. 

 

20.1.1. O suporte e orientação estão relacionados ao repasse de informações acerca 

dos dados, metadados, cargas de trabalho e informações técnicas que auxiliem a 

transição. 

 

20.1.2. Deverão ser fornecidos os metadados e dados armazenados, seja por acesso a 

API segura, XML, arquivo SQL ou outro padrão, a critério da DATAPREV. 
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20.2. A CONTRATADA deverá destruir ou eliminar as informações da DATAPREV apenas 

após concluída o suporte e orientação previstos acima, condicionada a autorização 

expressa e por escrito da DATAPREV, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis. 

 

20.3. Após a destruição ou remoção dos dados, conforme descrito no subitem20.2, a 

CONTRATADA deverá emitir um termo informando que os dados foram destruídos, 

de acordo com o padrão NIST 800-88, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

 

Deverá garantir, ainda, que: 

 

a) Os dados foram destruídos, de acordo com o padrão NIST 800-88, emitindo 

termo formal desta ação; 

 

b) Garantir o direito ao esquecimento para dados pessoais, conforme 

preconizado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

21.1. A DATAPREV deverá: 

 

a) Comunicar às CONTRATADAS, 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 às CONTRATADAS toda e qualquer deficiência e/ou 

irregularidade relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos 

que exigirem providências corretivas;  

 

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. 
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22. FATURAMENTO 

 

22.1. Produtos de Solução de IA (on premises e em nuvem): Mensal, mediante o envio 

pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA. 

após a emissão do respectivo Termo de Aceite, conforme subitem 6.8 deste Termo 

de Referência. 

 

22.2. Capacitação (turma presencial ou remota ao vivo): O faturamento ocorrerá 

mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela 

CONTRATADA, após conclusão das turmas, desde que estas tenham sido avaliadas 

como SATISFATÓRIAS. 

 

22.3. Capacitação (turma remota assíncrona): o faturamento ocorrerá mediante o envio 

pela DATAPREV do Termo de Aceite do curso entregue pela CONTRATADA, desde 

que validado pela DATAPREV. Na hipótese da capacitação assíncrona ser original do 

fabricante, disponível em plataforma AVA ou LMS própria, o Termo de Aceite será 

emitido após disponibilização do acesso para os participantes da DATAPREV. 

 

22.4. Orientação Técnica: Mensal, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de 

Medição do serviço prestado pelas CONTRATADAS. Se dará de acordo com as horas 

efetivamente utilizadas, em conformidade com o fechamento das Ordens de Serviços 

concluídas no período. 

 

22.5. 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). 

 

 

23. PAGAMENTO 

 

23.1. 15 (quinze) dias após recebimento da fatura pela DATAPREV. 

 

 

24. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

24.1. A vigência do contrato será de 28 (vinte e oito) meses. 
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24.2. Prorrogável, conforme previsto no art. 71 da Lei 13.303/2016. 

 

 

25. GESTÃO CONTRATUAL 

 

25.1. Gestão Técnica – DIGR - Divisão de Gestão Técnica dos Recursos de TIC. 

 

25.2. Gestão Administrativa – Divisão de Gestão Administrativa de Contratos de TIC – 

DGFT. 

 

25.2.1. Fiscais – Empregados relacionados no “Grupo DGFT”. 

 

26. 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 

▪ ANEXO VI – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
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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”. 

 

Observação: O termo “SOLUÇÃO DE IA” refere-se à SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

 

Para fins de instalação e acesso as especificações técnicas abaixo estão descritas da seguinte 

forma: 

 

Serviços obrigatoriamente on premises Serviços on premises ou em nuvem 

pública 

• IDE (Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento) 

• Machine Learning e Deep Learning 

• Gerenciador de Modelos e 

Repositório de modelos de ML  

• Visão Computacional - OCR 

• Visão Computacional - 

Processamento de Imagens  

 

 

1. LOTE 1 - Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise 

Preditiva 

1.1. Características Gerais 

1.1.1. O fornecedor deve operar a SOLUÇÃO DE IA em conformidade com as 

normas NBR ISO/IEC 27001:2013, NBR ISO/IEC 27002 e NBR ISO/IEC 

27017:2015. (Aceita-se documentação)  

1.1.2. A SOLUÇÃO DE IA deve operar em conformidade com o Marco Civil da 

Internet, Lei No. 12.965, de 23 de abril de 2014. (Aceita-se documentação)  

1.1.3. As transações da SOLUÇÃO DE IA registradas em log devem conter, no 

mínimo: timestamp e descrição do assunto.  

1.1.4. Para os módulos da SOLUÇÃO DE IA os registros de horas devem estar 

sincronizados com o servidor NTP (Network Time Protocol) externos da 

Solução de IA. (Aceita-se documentação)  

1.1.5. A SOLUÇÃO DE IA deve ser aderente ao protocolo PII – Personal Identifiable 

Information (Informações de identificação pessoal), referente a informações 

confidenciais que identificam um usuário. (Aceita-se documentação) 

1.1.6.  As interfaces de acesso por meio de navegador à SOLUÇÃO DE IA deverão 

ser compatíveis e executadas a partir das versões indicadas: (Aceita-se 

documentação)  

1.1.6.1. Chrome, na versão 56 ou superiores; 

1.1.6.2. Firefox, na versão 51 ou superiores; 
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1.1.6.3. Microsoft Edge, na versão 40.0 ou superiores. 

1.1.7.  A SOLUÇÃO DE IA, nas interfaces clientes, deve ser compatível e executada 

nos Sistemas Operacionais instalados nas estações de trabalho, no mínimo 

nas seguintes versões: (Aceita-se documentação)  

1.1.7.1. Windows 7  

1.1.7.2. Linux Ubuntu 14.04 LTS  

1.1.7.3. Mac OS 10.0.4  

1.1.8. O servidor de aplicação, caso seja disponibilizado pelo fornecedor, para a 

instalação e execução dos módulos da SOLUÇÃO DE IA internos à 

CONTRATANTE, não poderá gerar dependência tecnológica entre a SOLUÇÃO 

DE IA e o servidor de aplicação, que impeça a substituição desta tecnologia 

para outra da mesma natureza, inviabilizando a continuidade do 

funcionamento da SOLUÇÃO DE IA em servidor de aplicação diferente. 

(Aceita-se documentação)  

1.1.9. As interfaces gráficas de governança devem ser responsivas devendo permitir 

o redimensionamento da tela sem perda de funcionalidade.   

1.1.10. As API disponibilizadas pela SOLUÇÃO DE IA deverão ser acessadas por 

meio de REST API.  

1.1.11. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que todas as funcionalidades estejam 

disponíveis nos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e 

produção, evitando que alguma funcionalidade seja disponibilizada 

exclusivamente numa versão desktop da solução.  

1.1.12. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a execução de processos batch via 

linha de comandos CLI (command line interface) ou CURL, por exemplo: os 

scripts de transformação de dados, criação de cenários ou execução de 

modelos poderão ser executados por comandos CLI, não apenas na forma 

interativa e visual por interface point and click.  

1.1.13. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar mecanismo de monitoramento 

dos eventos de funcionamento da plataforma, no caso da implementação on 

premise deve permitir o envio de alertas utilizando o padrão SNMP e MIB, 

permitindo integração com softwares específicos de monitoramentos e 

gestão de incidentes.  

 

1.2. Governança, Dashboard e Bilhetagem  

1.2.1. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir no mínimo 600 acessos simultâneos, sem 

perda de desempenho, no módulo de governança e dashboard. (Aceita-se 

documentação)  
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1.2.2. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar informações, através de interface 

gráfica, sobre, pelo menos:  

1.2.2.1. Os insumos que irão compor o custo de utilização da SOLUÇÃO DE IA 

(por exemplo: requisições, modelos, dados processados, horas de 

treinamento) ocorridas em um período informado pela CONTRATANTE, 

permitindo escolha de um mês ou de uma data inicial e data final;  

1.2.2.2. Identificação da aplicação cliente da requisição de API.  

1.2.2.3. Estas informações também deverão ser exportadas para arquivos em 

pelo menos um dos formatos tipo CSV, XLS, XML e JSON.  

1.2.3. A SOLUÇÃO DE IA deverá disponibilizar relatório para consulta na interface 

gráfica do usuário com informações das quantidades nas unidades 

adequadas dos elementos processados durante um período solicitado 

permitindo escolha de um mês ou de uma data inicial e data final."  

1.2.4.  A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de permitir o registro das transações 

realizadas pelo usuário contemplando minimamente informações dos tempos 

de processamento, dos históricos de transações, atendimentos e credencias 

de acesso.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Serviços On premises  

1.3.1. IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento)  

1.3.1.1. A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de permitir a realização de 

auditoria das transações realizadas pelo usuário contemplando 

minimamente informações (quem, quando e o quê) dos históricos de 

transações, atendimentos e credencias de acesso.  

1.3.1.2. Possibilitar a colaboração, através de compartilhamento de projetos 

(domínio de assunto) com outros colaboradores e da gestão de 

permissões, que assegure quais usuários podem editar o projeto.  

1.3.1.3. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir integração com o Git, possibilitando as 

atividades de gerenciamento e controle de versões dos artefatos e código-

fonte.      

1.3.1.4. A SOLUÇÃO DE IA deverá fornecer a funcionalidade do tipo 

“Comunidade dos Notebooks” visando acelerar a construção de novos 
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projetos e notebooks, assim como utilizar os notebooks disponíveis na 

internet.  

1.3.1.5. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que os notebooks sejam associados às 

instâncias de Apache Spark no mínimo versão 2.4.  

1.3.1.6. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que os notebooks sejam exportados 

para o formato IPYNB ou JSON.  

1.3.1.7. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que notebooks no padrão IPYNB ou 

JSON sejam importados para o notebook em uso pela solução.  

 

1.3.2. Machine Learning e Deep Learning  

1.3.2.1.  A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir o atendimento de processos 

simultâneas durante as atividades de análise exploratória, experimentação, 

treinamento e teste A/B de modelos de Machine Learning e Deep Learning 

de forma auto escalável, nos limites dos recursos disponíveis, sendo capaz 

de realizar de forma concorrente, e garantindo no mínimo a quantidade de 

100 processos que representem as atividades descritas acima, sem a 

interrupção ou inconclusão de nenhum dos processos.  

1.3.2.2. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir o atendimento de no mínimo 600 

requisições simultâneas do processamento de análise preditiva de Machine 

Learning e Deep Learning de forma auto-escalável, nos limites dos recursos 

disponíveis. A solução deve ser elástica o suficiente para alocar e desalocar, 

conforme o caso, recursos computacionais para atender as demandas de 

Machine Learning e Deep Learning, conforme o aumento de requisições, 

sem diminuir o tempo de resposta das requisições, que deve ser no 

máximo de 6 milissegundos para Machine Learning e 40 milissegundos para 

Deep Learning, para no mínimo 95% das requisições.  

1.3.2.3. A SOLUÇÃO DE IA, referente às funções de análise preditivas e Machine 

Learning, deverá reconhecer padrões, prever tendências, permitir análise de 

redes de relacionamentos, e fornecer recomendações de análises 

estatísticas.   

1.3.2.4.  A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir a construção de modelos usando 

diferentes técnicas de Machine Learning e Deep Learning (regressão, 

classificação, clusterização, ensembles, aprendizado por reforço) com seus 

principais algoritmos associados: regressão linear, regressão logística, 

kmeans, redes neurais, Random Forest, Support Vector Machines, Naive 

Bayes, Adaboost.  
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1.3.2.5. A SOLUÇÃO DE IA deve prover roadmap de evolução de técnicas de 

Machine Learning e Deep Learning. (Aceita-se documentação)  

1.3.2.6. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar a criação de modelos de Machine 

Learning, Deep Learning e mineração e tratamento de dados, utilizando 

interface gráfica intuitiva com características e recursos de desenvolvimento 

de workflow.  

1.3.2.7. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a criação de modelos de Machine 

Learning e Deep Learning de forma visual e programática.  O produto 

deverá possibilitar a criação de modelos de Machine Learning e Deep 

Learning por meio de recursos visuais de “arrastar e soltar” componentes e 

algoritmos pré-prontos, e permitir a codificação, através de Notebooks, 

compatíveis com as linguagens open source, Python, R e Scala.  

1.3.2.8. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir que o treinamento e deploy de 

modelos de Machine Learning e Deep Learning possam ser efetuados em 

ambientes distintos, através de versionamento e exportações. 

1.3.2.9. A SOLUÇÃO DE IA deverá possibilitar a configuração de parâmetros do 

algoritmo de modelo de Machine Learning e Deep Learning via interface 

gráfica e código fonte (script), facilitando o processo de calibragem do 

modelo sem perda de compatibilidade com a interface gráfica.  

1.3.2.10. A SOLUÇÃO DE IA deverá possibilitar o uso de otimização de modelos 

(AutoML) com recomendação de features mais relevantes e indicação de 

modelo mais adequado.  

1.3.2.11. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de Machine Learning e Deep 

Learning deverá possibilitar a execução de testes de hipóteses para 

subsidiar diversos cenários e escolher o modelo vencedor.  

1.3.2.12. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir a importação de modelos de 

Machine Learning e Deep Learning desenvolvidos fora da SOLUÇÃO DE IA, e 

a sua posterior publicação poderá ocorrer na SOLUÇÃO DE IA. O modelo 

publicado deverá ser acessado através de chamadas REST API.  

1.3.2.13. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir importar dados a partir de arquivos 

e conexões a bancos de dados padrão SQL (Oracle, PostgreSQL, Mysql), 

Object Storage S3 e padrão NoSQL (MongoDB, Hbase, Cassandra) e 

Hadoop versão 2.6.X ou maiores.  

1.3.2.14. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir a criação de fluxos de Machine 

Learning de ponta-a-ponta para aprendizagem, desde a conexão à fonte de 

dados, tratamento dos dados para adequação aos algoritmos de Machine 

Learning, treino do modelo até a escoragem e predição.  
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1.3.2.15. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar a escoragem e predição de 

modelos de Machine Learning e Deep Learning em tempo real, streaming e 

em lote.  

1.3.2.16. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar a integração com plataformas de 

hardware para aceleração de treinamento de modelos de Deep Learning 

com GPU.  

1.3.2.17. A SOLUÇÃO DE IA deverá possibilitar que os modelos de Machine 

Learning e Deep Learning mantenham os dados armazenados internamente 

na CONTRATANTE.  

1.3.2.18. A SOLUÇÃO DE IA deverá prover:  

1.3.2.18.1. Mecanismo de promoção de modelos de forma manual e 

automática,  

1.3.2.18.2. Deploy de modelos promovidos;  

1.3.2.18.3. Histórico de execuções e monitoramento  

1.3.2.18.4. Aferição de acurácia dos modelos preditivos.  

1.3.2.19. A SOLUÇÃO DE IA deverá prover minimamente os seguintes motores 

de Inteligência Artificial: TensorFlow, Keras e Scikit-learn.  

 

1.3.3. Gerenciador de Modelos e Repositório de modelos de ML  

1.3.3.1.  A SOLUÇÃO DE IA deverá fornecer gerenciador de modelos para 

controlar o versionamento de modelos treinados e seu ciclo de vida, 

incluindo versionamento de dados usados durante o treinamento, e 

metadados dos modelos.  

1.3.3.2.  A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar recurso de catálogo de modelos 

disponíveis para utilização com, minimamente as seguintes informações: 

identificação do modelo, o estágio, a acurácia e os algoritmos utilizados.  

1.3.3.3.  A SOLUÇÃO DE IA deverá possuir repositório para armazenamento de 

metadados dos modelos em pelo menos um dos bancos de dados 

relacionais: Oracle 18c ou superior, PostgreSQL 10 ou superior, Microsoft 

SQL Server 2019 ou superior. Deve disponibilizar acesso aos metadados 

dos modelos e permitir a exportação dos metadados em pelo menos um 

dos formatos JSON, XML e YAML, e prover repositório para armazenamento 

de modelos de Machine Learning e Deep Learning.  

1.3.3.4. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que o Gerenciador de Modelos efetue 

exportação e importação dos modelos nos formatos: ONNX, PMML, Pickle 
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e Spark e formatos nativos dos motores de treinamento TensorFlow e 

Pytorch.  

1.3.3.5. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que o Gerenciador de Modelos utilize 

novos formatos de modelos que venham a ser criados por meio de 

bibliotecas livres. (Aceita-se documentação)  

1.3.3.6.  A solução de IA deve disponibilizar uma interface para consulta e 

visualização dos modelos Machine Learning que estão em desenvolvimento 

ou disponíveis para implantação em produção, com suas respectivas 

métricas, parâmetros e artefatos. Essa interface deve contemplar funções 

de filtros, ordenação, comparações e visualização gráfica da evolução das 

métricas dos modelos Machine Learning e Deep Learning, além de 

disponibilizar a listagem dos modelos com seus respectivos autores e o 

estágio atual do modelo.  

1.3.3.7. A solução de IA deve disponibilizar interface para consulta e 

visualização dos modelos de Machine Learning e Deep Learning, minimante 

com seguintes indicadores:  

• Quantidade de execuções (runs) dos modelos:  

o Agregar por período (dia, semana, mês, ano)  

o Agregar por usuário  

o Agregar por fonte (source)  

o Agregar por resultado (Sucesso, Falha)  

o Agregar por Projeto Dataprev Associado 

 

• Valor resultante de cada métrica do modelo (Ex: Acurácia, 

Precisão, Recall, F1-Score, mse loss, msle loss, etc. 

1.3.3.8. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que o Gerenciador de Modelos efetue 

exportação de todos os seus modelos gerados para formatos open-source, 

de forma a garantir que os modelos possam ser importados em outras 

soluções e ferramentas compatíveis com esses formatos.  

1.3.4.  A SOLUÇÃO DE IA deve ser compatível com armazenamento NFS ou S3. 

(Aceita-se documentação) 

1.3.5.  Processamento de Linguagem Natural  

1.3.5.1. A SOLUÇÃO DE IA deve possuir recursos de processamento de 

linguagem disponíveis para utilização com português brasileiro.  

1.3.5.2. A SOLUÇÃO DE IA deve prover recursos para resumo de textos.  

1.3.5.3. A SOLUÇÃO DE IA deve possuir recursos para realizar análise de 

sentimento.  
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1.3.5.4. A SOLUÇÃO DE IA deve possuir a funcionalidade de interpretação de 

texto ou Natural Language Understanding (NLU), o que implica em 

identificação das intenções e entidades contidas no texto, entre outros 

aspectos.  

1.3.5.5. A SOLUÇÃO DE IA deve possuir recursos para criação de modelos 

preditivos ou prescritivos de classificação, rotulação de textos, baseados em 

exemplos fornecidos, usando Machine Learning e Deep Learning, quando 

necessário.  

1.3.5.6. A SOLUÇÃO DE IA deve possibilitar exportar modelos de classificação 

de texto criados a partir da solução em formatos padrão, minimamente 

Pickle (Python), PMNL, Spark, ONNX, TensorFlow, Pytorch, que possam ser 

manipulados em outras ferramentas, preferencialmente open-source.   

 

1.4. Infraestrutura, Segurança e Rede 

1.4.1. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a escalabilidade vertical do hardware sem 

que haja a necessidade de alteração nas aplicações hospedadas.  

1.4.2. A SOLUÇÃO DE IA deve ter a capacidade para trabalhar em Alta 

Disponibilidade e Disaster Recovery (Replicação para outro site) com 

chaveamento em caso de falha do site primário. (Aceita-se documentação) 

1.4.3. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar modelo de controle de acesso seguro 

às suas API baseado nas opções Autenticação Mútua com Certificados 

Digitais X.509, SAMLv2 ou OAUTH2.  (Aceita-se documentação)  

1.4.4. A SOLUÇÃO DE IA deve utilizar certificados digitais com SHA-256 e chave de 

pelo menos 2048 bits, além de serem obrigatoriamente válidos pelas 

infraestruturas de certificados digitais designada pela CONTRATANTE.  

1.4.5. A comunicação dos ambientes com interface Web deve implementar TLS 1.3 

como métodos criptográficos para garantia da confidencialidade e da 

autenticidade da comunicação.  

1.4.6. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que os usuários envolvidos na manutenção e 

utilização técnica da solução sejam autenticados e autorizados por meio de 

integração com os sistemas da CONTRATANTE e uso dos padrões OAuth 2.0. 

(Aceita-se documentação)  

1.4.7. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar controle de acesso, com segmentação 

de usuários, seja por perfil ou por criticidade de conteúdo de informação (por 

exemplo: confidencial, restrita, interna, pública etc.).  

1.4.8. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a segregação de usuários por tarefas e 

grupos associados a projetos.  
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1.4.9. A SOLUÇÃO DE IA deve garantir que a comunicação entre os componentes 

da solução ocorra por meio de protocolos de segurança (IPsec) ou por 

criptografia (SSL).  

1.4.10. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir método para controle de 

autenticação de usuários internos através de certificados X.509 e logins e 

senhas validados em diretório Open LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) e Active Directory, utilizando conexão segura e criptografada via 

protocolo SSL.  

1.4.11. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a utilização de solução Single Sign-On 

juntamente ao servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e Active 

Directory.  

1.4.12. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir integração com provedores de 

autenticação Active Directory e diretório Open LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) possibilitando o controle de autorização de acesso aos 

recursos da solução com permissões e privilégios para cada grupo de 

usuários.  

1.4.13. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que todos os seus módulos 

internalizados sejam instalados e configurados nas seguintes condições: 

1.4.13.1. Gerenciamento da Ferramenta, Gerenciador de Modelos 

disponibilizadas em Máquinas virtuais utilizando VMWare Vsphere 6.7 

(utilizando Hyper Threading), Servidores Bare-Metal ou Containeres.  

1.4.13.2. Ambientes de Treinamento e Inferência dos Modelos disponibilizadas 

em Container.  

1.4.13.3. Os componentes disponibilizados em Máquinas Virtuais ou Bare-Metal 

deve ter um dos seguintes Guest OSs:  

1.4.13.3.1. Windows Server 2016, ou superior, (Standard, Enterprise e data 

center) de 64 bits; 

1.4.13.3.2. Red Hat Enterprise Linux Server 7 ou superior (64 bits); 

1.4.13.4. Os componentes disponibilizados em Containers:  

1.4.13.4.1. A solução deverá se limitar ao consumo total de recursos de 

hardware descrito nos itens 2.4.14.5 e 2.4.14.5.2. Os containers 

deverão ser instanciados na plataforma em uso pela Dataprev em nós 

worker de clusteres Kubernetes com 4 vCPUs e 16GB de memória 

RAM; 

1.4.13.4.1.1. Devem ser fornecidas as imagens compatíveis com 

Docker, CRI-O e Container;  
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1.4.13.4.1.2. Deve ser independente do sistema operacional do 

hospedeiro. 

1.4.13.4.2.  Caso a solução da contratada utilize solução específica de 

containers, ela será considerada pela Dataprev como uma 

implantação em bare metal e deve seguir o consumo total de recursos 

de hardware descrito nos itens 2.4.14.5 e 2.4.14.5.1 sendo o 

fornecimento e suporte destes containers de responsabilidade da 

contratada.  

1.4.13.5.  O hardware necessário para rodar a solução não poderá ultrapassar os 

seguintes parâmetros:  

1.4.13.5.1. 1 (um) servidor bare metal em arquitetura x86, com 64 cores e 

3TB de memória RAM, ou; 

1.4.13.5.2.  Servidores virtuais cujo somatório de recursos totalizem até 

128 vCPUs e 3TB de memória RAM.  

1.4.14. Caso recursos utilizados pela SOLUÇÃO DE IA ultrapassem ou cheguem 

a limites preestabelecidos, ou ainda, se a execução apresentar alguma falha, a 

SOLUÇÃO DE IA deve ter a capacidade de registrar as ocorrências e seus logs 

e notificar a equipe de operações automaticamente via trap SNMP e e-mail.  

1.4.15. A SOLUÇÃO DE IA deverá implementar, à critério da Dataprev, a 

criptografia de dados em repouso. 

1.4.16. A SOLUÇÃO DE IA deverá possuir capacidade de implementar controle 

de acesso lógico com validação de 02 fatores por meio de LDAP e AD. 

(Aceita-se documentação) 

1.4.17. O fornecedor deverá possuir política de atualização de versão de 

software e aplicação de correções e atualizações em sua infraestrutura. 

(Aceita-se documentação) 

 

1.5. Volumetria e desempenho 

1.5.1. Os modelos de Machine Learning e Deep Learning deverão estar disponíveis 

720 horas por mês. (Aceita-se documentação)  

1.5.2. Tempo máximo de resposta das requisições de 6 milissegundos para Machine 

Learning e 40 milissegundos para Deep Learning, para no mínimo 95% das 

requisições, definidas no item 2.3.2.2.  

1.5.3. A SOLUÇÃO DE IA deverá suportar pelo menos 250 acessos simultâneos nas 

funções de administração, desenvolvimento e demais manipulação dos 

componentes disponíveis para acesso pelos usuários.  
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1.5.4. A SOLUÇÃO DE IA deverá processar a volumetria indicada na tabela abaixo, 

correspondente aos módulos relacionados. Se a volumetria indicada for 

ultrapassada a solução não deverá deixar de operar, e não deverá haver 

oneração à DATAPREV pela volumetria excedente. (Aceita-se documentação) 

 

MÓDULO 
DESCRIÇÃO / 

PRODUTO 

ESTIMATIVA 

DE USO EM 

24 MESES 

UNIDADE 

 

LOTE 

Machine Learning / 

Deep Learning 

Análise Preditiva 

7 Modelo de ML  

 

 

LOTE 1 

266.184.000 Predições 

7.600.000 Treinamento 

Reconhecimento 

Visual 

8.640.000 Treinamento 

17.280 Hora  

Processamento 

de Linguagem 

Natural 

960.000 

Documento  

(1000 

caracteres) 

 

2. LOTE 2 - Visão Computacional  

2.1. Características Gerais 

2.1.1. O fornecedor deve operar a SOLUÇÃO DE IA em conformidade com as 

normas NBR ISO/IEC 27001:2013, NBR ISO/IEC 27002 e NBR ISO/IEC 

27017:2015. (Aceita-se documentação)  

2.1.2. A SOLUÇÃO DE IA deve operar em conformidade com o Marco Civil da 

Internet, Lei No. 12.965, de 23 de abril de 2014. (Aceita-se documentação)  

2.1.3. As transações da SOLUÇÃO DE IA registradas em log devem conter, no 

mínimo: timestamp e descrição do assunto.  

2.1.4. Os registros de horas devem estar sincronizados com a hora oficial do Estado 

de São Paulo, em caso de instalação em nuvem pública.  

2.1.5. Para os módulos da SOLUÇÃO DE IA instalados na CONTRATANTE, os 

registros de horas devem estar sincronizados com o servidor NTP (Network 

Time Protocol) externos da Solução de IA, em caso de instalação on-premises. 

(Aceita-se documentação)  

2.1.6. A SOLUÇÃO DE IA deve ser aderente ao protocolo PII – Personal Identifiable 

Information (Informações de identificação pessoal), referente a informações 

confidenciais que identificam um usuário.  

2.1.7. As interfaces de acesso por meio de navegador à SOLUÇÃO DE IA deverão ser 

compatíveis e executadas a partir das versões indicadas: (Aceita-se 

documentação)  

2.1.7.1. Chrome, na versão 56 ou superiores; 
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2.1.7.2. Firefox, na versão 51 ou superiores; 

2.1.7.3. Internet Explorer, na versão 10 ou superiores; 

2.1.7.4. Microsoft Edge, na versão 40.0 ou superiores. 

2.1.8. A SOLUÇÃO DE IA, nas interfaces clientes, deve ser compatível e executada 

nos Sistemas Operacionais instalados nas estações de trabalho, no mínimo 

nas seguintes versões:  

2.1.8.1. Windows 7  

2.1.8.2. Linux Ubuntu 14.04 LTS  

2.1.8.3. Mac OS 10.0.4  

2.1.9. O servidor de aplicação, caso seja disponibilizado pelo fornecedor, para a 

instalação e execução dos módulos da SOLUÇÃO DE IA internos à 

CONTRATANTE, não poderá gerar dependência tecnológica entre a SOLUÇÃO 

DE IA e o servidor de aplicação, que impeça a substituição desta tecnologia 

para outra da mesma natureza, inviabilizando a continuidade do 

funcionamento da SOLUÇÃO DE IA em servidor de aplicação diferente. 

(Aceita-se documentação)  

2.1.10. As interfaces gráficas de governança devem ser responsivas devendo 

permitir o redimensionamento da tela sem perda de funcionalidade.   

2.1.11. As API disponibilizadas pela SOLUÇÃO DE IA deverão ser acessadas por 

meio de REST API.  

2.1.12. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar as funcionalidades abaixo 

prontas para serem utilizadas, podendo ser submetidas à eventuais 

configurações para uso: 

2.1.12.1. Visão computacional - OCR  

2.1.12.2. Visão computacional de processamento de imagens  

2.1.13. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que todas as funcionalidades estejam 

disponíveis nos ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e 

produção, evitando que alguma funcionalidade seja disponibilizada 

exclusivamente numa versão desktop da solução.  

2.1.14. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar mecanismo de monitoramento 

dos eventos de funcionamento da plataforma, no caso da implementação on 

premise deve permitir o envio de alertas utilizando o padrão SNMP e MIB, 

permitindo integração com softwares específicos de monitoramentos e 

gestão de incidentes.  

 

2.2. Governança, Dashboard e Bilhetagem  
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2.2.1. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir no mínimo 600 acessos simultâneos, sem 

perda de desempenho, no módulo de governança, dashboard e bilhetagem. 

(Aceita-se documentação)  

2.2.2. Os registros de acesso para bilhetagem das APIs da SOLUÇÃO DE IA devem 

ser armazenados de forma a garantir o não repúdio da informação. (Aceita-

se documentação)  

2.2.3. Os registros de acesso as APIs e WEB da SOLUÇÃO DE IA devem ser 

disponibilizados online para visualização da CONTRATANTE.  

2.2.4. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar informações, através de interface 

gráfica, sobre, pelo menos:  

2.2.4.1. Os insumos que irão compor o custo de utilização da SOLUÇÃO DE IA 

(por exemplo: requisições, modelos, dados processados, horas de 

treinamento) ocorridas em um período informado pela CONTRATANTE, 

permitindo escolha de um mês ou de uma data inicial e data final;  

2.2.4.2. Identificação da aplicação cliente da requisição de API.  

2.2.4.3. Estas informações também deverão ser exportadas para arquivos em 

pelo menos um dos formatos tipo CSV, XLS, XML e JSON.  

2.2.5. A SOLUÇÃO DE IA deverá disponibilizar relatório para consulta na interface 

gráfica do usuário com informações das quantidades nas unidades 

adequadas dos elementos processados durante um período solicitado 

permitindo escolha de um mês ou de uma data inicial e data final.  

2.2.6.  A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de permitir o registro das transações 

realizadas pelo usuário contemplando minimamente informações dos tempos 

de processamento, dos históricos de transações, atendimentos e credencias 

de acesso.  

 

2.3. Serviços on premises ou em nuvem pública  

2.3.1. Visão Computacional – OCR  

2.3.1.1.  A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir o atendimento de no mínimo 600 

requisições simultâneas do processamento de OCR, sem prejuízos para o 

desempenho.  

2.3.1.2.  A SOLUÇÃO DE IA deve executar a captura de documentos no formato 

PDF, imagens e outros correlatos, com a funcionalidade de OCR (Optical 

Character Recognition).   

2.3.1.3.  A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deve prover documentos 

de saída no formato texto conservando as quebras de linhas, espaçamentos 

entre as palavras, e demais formatações visíveis na imagem objeto da 
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conversão, com informação do grau de confiança nos elementos citados e 

deve atingir no mínimo 80% de acurácia na conversão dos documentos ou 

imagens processadas.  

2.3.1.4. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deve prover extração de 

informações de formulários, identificando labels (segmentos), sua posição 

no documento e seu respectivo conteúdo no formato de texto, com 

informação do grau de confiança nos elementos citados e deve atingir no 

mínimo 80% de acurácia na conversão dos documentos ou imagens 

processadas.  

2.3.1.5. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deve prover extração de 

informações estruturadas (tabelas), mantendo sua estrutura tabular no 

formato de texto, com informação do grau de confiança nos elementos 

citados e deve atingir no mínimo 80% de acurácia na conversão dos 

documentos ou imagens processadas.  

2.3.1.6. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deverá apresentar a taxa 

de acurácia de cada página de documento convertido em texto e registrar 

em arquivo de log ou em banco de dados esta informação.  

2.3.1.7. A SOLUÇÃO DE IA deverá disponibilizar funcionalidade que possibilite 

excluir documentos convertidos em texto pelo OCR, em um período 

informado pelo usuário.  

2.3.1.8. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deverá ser capaz de 

reconhecer existência de escrita humana e realizar a conversão para texto, 

com informação do grau de confiança nos elementos citados e deve atingir 

no mínimo 80% de acurácia na conversão dos documentos ou imagens 

processadas.  

2.3.1.9. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deverá ser capaz de 

reconhecer a existência de texto datilografado e realizar a conversão para 

textos, com informação do grau de confiança nos elementos citados e deve 

atingir no mínimo 80% de acurácia na conversão dos documentos ou 

imagens processadas.  

2.3.1.10. A SOLUÇÃO DE IA na funcionalidade de OCR deverá ser capaz de 

reconhecer textos minimamente nos idiomas português (BR), inglês e 

espanhol, para realizar as devidas conversões.  

2.3.2.  Visão Computacional - Processamento de Imagens  

2.3.2.1. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir o atendimento de no mínimo 600 

requisições simultâneas do processamento de imagem para identificação 

dos pontos de biometria facial com o objetivo de reconhecimento de 

rostos humano semelhantes e classificação da imagem em humano ou não.   

2.3.2.2. A SOLUÇÃO DE IA deverá reconhecer padrões de imagens JPEG, PNG, 

PDF, processar imagens de alta resolução (ex.: satélite), de baixa resolução 
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(ex.: scanners) e de vídeos (MID, MP4, AVI etc.), determinando também seu 

respectivo grau de confiança informando taxa de assertividade e registrar 

em arquivo de log ou em banco de dados esta informação.  

2.3.2.3. A SOLUÇÃO DE IA deverá prover mecanismos para o usuário realizar a 

curadoria dos modelos de processamento de imagem, pré-treinados e 

customizados.  

2.3.2.4. A SOLUÇÃO DE IA deverá prover modelos pré-treinados e 

customizados de detecção e classificação de objetos, identificando 

quantidade e posição (localização na imagem) dos objetos, delimitando 

suas bordas e segmentos.  

2.3.2.5. A SOLUÇÃO DE IA deverá prover modelos de detecção e 

reconhecimento facial pré-treinados e customizados, identificando 

quantidade e posição das faces, delimitando suas bordas, e identificando 

gênero e faixas etárias.  

2.3.2.6. A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de realizar a biometria facial, 

identificando unicamente o indivíduo a partir de um conjunto de imagens 

ou vídeos.  

2.3.2.7. A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de procurar faces humanas 

similares a partir de um conjunto de imagens e vídeos disponibilizadas pela 

CONTRATANTE.  

2.3.2.8. A SOLUÇÃO DE IA deverá ser capaz de detectar a vivacidade (liveness) 

de pessoas a partir de um conjunto de imagens ou vídeos, que permita 

minimamente realizar a:  

2.3.2.8.1.  Detecção de movimentos faciais (piscadas de olhos e abertura 

de boca);  

2.3.2.8.2.  Movimentos com a cabeça (olhar para os lados, para cima ou 

para baixo);  

2.3.2.8.3.  Movimentos gestuais com as mãos e braços (movimentos 

numéricos e não numéricos).  

2.3.2.9. A SOLUÇÂO DE IA deve ser capaz de combinados com as 

funcionalidades de vivacidade (liveness), identificar se as imagens são reais 

(se o usuário fez a captura das imagens ao vivo) ou falsas (se o usuário fez 

uso de outras fotos ou vídeos para representar os movimentos).  

 

2.4. Infraestrutura, Segurança e Rede 

2.4.1. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a escalabilidade vertical do hardware sem 

que haja a necessidade de alteração nas aplicações hospedadas.  
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2.4.2. A SOLUÇÃO DE IA deve ter a capacidade para trabalhar em Alta 

Disponibilidade e Disaster Recovery (Replicação para outro site) com 

chaveamento em caso de falha do site primário. (Aceita-se documentação) 

2.4.3. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar modelo de controle de acesso seguro 

às suas API baseado nas opções Autenticação Mútua com Certificados 

Digitais X.509, SAMLv2 ou OAUTH2.  (Aceita-se documentação)  

2.4.4. A SOLUÇÃO DE IA deve utilizar certificados digitais com SHA-256 e chave de 

pelo menos 2048 bits, além de serem obrigatoriamente válidos pelas 

infraestruturas de certificados digitais designada pela CONTRATANTE.  

2.4.5. A comunicação dos ambientes remotos com a CONTRATANTE deve 

implementar TLS 1.3 como métodos criptográficos para garantia da 

confidencialidade e da autenticidade da comunicação.  

2.4.6. Para os serviços ofertados em nuvem pública a comunicação dos ambientes 

remotos com a CONTRATANTE deve ocorrer através de link de dados ou da 

Internet. (Aceita-se documentação) 

2.4.7. A SOLUÇÃO DE IA deve garantir que a autenticação de usuários para acesso 

aos eventuais serviços WEB, mesmo que hospedados em ambiente de nuvem 

controlado pela fornecedora, seja feita usando base de identidades da 

CONTRATANTE.  

2.4.8. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que os usuários envolvidos na manutenção e 

utilização técnica da solução sejam autenticados e autorizados por meio de 

integração com os sistemas da CONTRATANTE e uso dos padrões OAuth 2.0. 

(Aceita-se documentação)  

2.4.9. A SOLUÇÃO DE IA deve disponibilizar controle de acesso, com segmentação 

de usuários, seja por perfil ou por criticidade de conteúdo de informação (por 

exemplo: confidencial, restrita, interna, pública etc.).  

2.4.10. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a segregação de usuários por tarefas e 

grupos associados a projetos.  

2.4.11. A SOLUÇÃO DE IA deve garantir que a comunicação entre os 

componentes da solução ocorra por meio de protocolos de segurança (IPsec) 

ou por criptografia (SSL).  

2.4.12. A SOLUÇÃO DE IA deverá permitir método para controle de 

autenticação de usuários internos através de certificados X.509 e logins e 

senhas validados em diretório Open LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) e Active Directory, utilizando conexão segura e criptografada via 

protocolo SSL.  
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2.4.13. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir a utilização de solução Single Sign-On 

juntamente ao servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e Active 

Directory.  

2.4.14. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir integração com provedores de 

autenticação Active Directory e diretório Open LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) possibilitando o controle de autorização de acesso aos 

recursos da solução com permissões e privilégios para cada grupo de 

usuários.  

2.4.15. A SOLUÇÃO DE IA deve permitir que todos os seus módulos 

internalizados sejam instalados e configurados nas seguintes condições: 

2.4.15.1. Gerenciamento da Ferramenta, Gerenciador de Modelos 

disponibilizadas em Máquinas virtuais utilizando VMWare Vsphere 6.7 

(utilizando Hyper Threading), Servidores Bare-Metal ou Containeres.  

2.4.15.2. Ambientes de Treinamento e Inferência dos Modelos disponibilizadas 

em Container.  

2.4.15.3. Os componentes disponibilizados em Máquinas Virtuais ou Bare-Metal 

deve ter um dos seguintes Guest OSs:  

2.4.15.3.1. Windows Server 2016, ou superior, (Standard, Enterprise e data 

center) de 64 bits; 

2.4.15.3.2. Red Hat Enterprise Linux Server 7 ou superior (64 bits); 

2.4.15.4. Os componentes disponibilizados em Containers:  

2.4.15.4.1. A solução deverá se limitar ao consumo total de recursos de 

hardware descrito nos itens 3.4.16.5 e 3.4.16.5.2. Os containers 

deverão ser instanciados na plataforma disponibilizada pela Dataprev 

em nós worker de clusteres Kubernetes com 4 vCPUs e 16GB de 

memória RAM; 

2.4.15.4.1.1. Devem ser fornecidas as imagens compatíveis com 

Docker, CRI-O e Container;  

2.4.15.4.1.2. Deve ser independente do sistema operacional do 

hospedeiro. 

2.4.15.4.2.  Caso a solução da contratada utilize solução específica de 

containers, ela será considerada pela Dataprev como uma 

implantação em bare metal e deve seguir o consumo total de recursos 

de hardware descrito nos itens 3.4.16.5   e 3.4.16.5.1 sendo o 

fornecimento e suporte destes containers de responsabilidade da 

contratada.  
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2.4.15.5.  O hardware necessário para rodar a solução não poderá ultrapassar os 

seguintes parâmetros:  

2.4.15.5.1. 1 (um) servidor bare metal em arquitetura x86, com 64 cores e 

3TB de memória RAM, ou; 

2.4.15.5.2.  Servidores virtuais cujo somatório de recursos totalizem até 

128 vCPUs e 3TB de memória RAM.  

2.4.16. Caso recursos utilizados pela SOLUÇÃO DE IA ultrapassem ou cheguem 

a limites preestabelecidos, ou ainda, se a execução apresentar alguma falha, a 

SOLUÇÃO DE IA deve ter a capacidade de registrar as ocorrências e seus logs 

e notificar a equipe de operações automaticamente via trap SNMP e e-mail.  

2.4.17.  A CONTRATADA deverá assegurar que os dados, metadados, 

informações e conhecimento, bem como suas cópias de segurança, residam 

em território brasileiro; (Aceita-se documentação) 

2.4.18. Os dados armazenados em nuvem pública devem poder ser acessados, 

alterados, excluídos e migrados para a Dataprev a qualquer momento, 

durante a vigência do contrato. (Aceita-se documentação)   

2.4.19. Os dados excluídos da nuvem pública não deverão deixar, na nuvem 

pública, qualquer resíduo relacionado aos dados, eventualmente utilizados 

para buffers, logs, arquivos temporários ou qualquer outro emprego. (Aceita-

se documentação) 

2.4.20. A SOLUÇÃO DE IA deverá implementar, à critério da Dataprev, a 

criptografia de dados em repouso. 

2.4.21. A CONTRATADA deverá garantir o isolamento dos dados hospedados 

da Dataprev.  

2.4.22. A SOLUÇÃO DE IA 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.  

2.4.23. A SOLUÇÃO DE IA deverá possuir capacidade de implementar controle 

de acesso lógico com validação de 02 fatores por meio de LDAP e AD. 

(Aceita-se documentação) 

2.4.24. A SOLUÇÃO DE IA não deverá armazenar as chaves criptográficas na 

nuvem. (Aceita-se documentação) 

2.4.25. O fornecedor deverá possuir solução que permita a Dataprev realizar, a 

seu critério, a conectividade com a nuvem por meio de internet e circuito 

dedicado de dados. (Aceita-se documentação) 
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2.4.26. A SOLUÇÃO DE IA deverá suportar conectividade por meio de um 

servidor proxy para usuários, bem como possuir mecanismo que permita 

conectividade para a migração da base de dados do ambiente legado da 

Contratante para a nova Solução. (Aceita-se documentação) 

2.4.27.  O fornecedor deverá possuir política de atualização de versão de 

software e aplicação de correções e atualizações em sua infraestrutura. 

(Aceita-se documentação) 

2.4.28. O fornecedor deverá dispor de sistema de hardware para missão crítica 

com política de recuperação de desastres, balanceamento, alternativas de 

conectividade e cópias de segurança/restauração durante toda a vigência do 

contrato. (Aceita-se documentação) 

2.4.29. A SOLUÇÃO DE IA deve ser compatível com armazenamento NFS ou S3 

caso o fornecimento seja on premises. (Aceita-se documentação) 

 

2.5. Volumetria e desempenho 

2.5.1. As funcionalidades de Visão Computacional e OCR deverão estar disponíveis 

720 horas por mês. (Aceita-se documentação)  

2.5.2. Tempo máximo de resposta das requisições de Reconhecimento Facial com 

biometria, identificação e classificação de objetos: 10 a 40 milissegundos para 

no mínimo 95% das requisições, definidas no item 3.3.2.1.  

2.5.3. Tempo máximo de resposta das requisições de OCR: 10 a 40 milissegundos 

para no mínimo 95% das requisições, definidas no item 3.3.1.1.  

2.5.4. A SOLUÇÃO DE IA deverá suportar pelo menos 250 acessos simultâneos nas 

funções de administração, desenvolvimento, curadoria, e demais manipulação 

dos componentes disponíveis para acesso pelos usuários.  

2.5.5. A SOLUÇÃO DE IA deverá processar a volumetria indicada na tabela abaixo, 

correspondente aos módulos relacionados. Se a volumetria indicada for 

ultrapassada a solução não deverá deixar de operar, e não deverá haver 

oneração à DATAPREV pela volumetria excedente. 
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MÓDULO 
DESCRIÇÃO / 

PRODUTO 

ESTIMATIVA 

DE USO EM 

24 MESES 

UNIDADE 

 

LOTE 

Visão 

Computacional 

-  

Processamento 

de Imagens 

Rec. Visual 

2.160.000 Face  

 

LOTE 2 
19.200.000 Requisição 

Visão 

Computacional 

- 

OCR 

OCR 240.000 
Documento 

(1000 caracteres) 
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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 

24 MESES

D x E

1 Solução -R$                  -R$                  24 -R$                        

1408 hora  R$                    -    R$                          -   

I – Introdução à solução de Machine/Deep Learning  e Análise preditiva - Turma 

remota assíncrona
1 Turma  R$                    -    R$                          -   

II - Uso dos recursos da IDE-Ambiente Integrado de Desenvolvimento de ML - 

Turma presencial
7 Turma  R$                    -    R$                          -   

III - Uso dos recursos da IDE-Ambiente Integrado de Desenvolvimento de ML - 

Turma remota ao vivo
4 Turma  R$                    -    R$                          -   

IV - Uso dos recursos do Gerenciador de Modelos e Repositório de Modelos 

de Machine/Deep Learning - Turma presencial
8 Turma  R$                    -    R$                          -   

V - Uso dos recursos do Gerenciador de Modelos e Repositório de Modelos de 

Machine/Deep Learning - Turma remota ao vivo
4 Turma  R$                    -    R$                          -   

VI - Análise de Dados Avançados (uso dos motores Machine Learning e Deep 

Learning) - Turma presencial 
7 Turma  R$                    -    R$                          -   

VII - Análise de Dados Avançados (uso dos motores Machine Learning e Deep 

Learning) - Turma remota ao vivo
4 Turma  R$                    -    R$                          -   

VIII - Suporte a aplicação e administração do ambiente IDE (Ambiente 

Integrado de Desenvolvimento) - Turma presencial
2 Turma  R$                    -    R$                          -   

IX - Suporte a aplicação e administração do ambiente IDE (Ambiente Integrado 

de Desenvolvimento) - Turma remota ao vivo
1 Turma  R$                    -    R$                          -   

X - Suporte a aplicação e administração do Gerenciador de Modelos e 

Repositório de modelos de ML - Turma presencial
3 Turma  R$                    -    R$                          -   

XI - Suporte a aplicação e administração do Gerenciador de Modelos e 

Repositório de modelos de ML - Turma remota ao vivo
2 Turma  R$                    -    R$                          -   

TOTAL 

PRODUTOS / 

SERVIÇOS (F)

 R$                          -   TOTAL MENSAL  R$                    -   
TOTAL 

24 MESES  (G)
 R$                          -   

TOTAL LOTE 2 (F + G)  R$                                 -   

ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

LOTE 1 - Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise Preditiva

ITEM
QUANTIDADE 

(A)
UNIDADE

SERVIÇOS SOLUÇÃO

DESCRIÇÃO

1

a) Solução de IA – Módulo: IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento), Machine Learning e Deep Learning, 

Processamento de Linguagem Natural, Gerenciador de Modelos e Repositório de modelos de ML e DL e 

Gerenciamento do Ambiente de IA

e) Orientação Técnica

f) Capacitação Técnica

Termo de Referência - ANEXO II - Solução de Inteligência Artificial  1/2
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ANEXO II – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

VALOR 

UNITÁRIO 

(B)

SUBTOTAL 

A x B

VALOR 

UNITÁRIO 

MENSAL

(C)

SUBTOTAL 

MENSAL

A x C (D)

QTD. DE 

MESES

 (E)

SUBTOTAL 

24 MESES

D x E

1 Solução -R$                  -R$                  24 -R$                        

1448 hora  R$                    -    R$                          -   

I – Introdução à solução de Visão Computacional, OCR e Processamento de 

Linguagem Natural - Turma remota assíncrona
1 Turma  R$                    -    R$                          -   

II - Uso dos recursos de Visão Computacional – OCR - Turma presencial 8 Turma  R$                    -    R$                          -   

III - Uso dos recursos de Visão Computacional – OCR - Turma remota ao vivo 4 Turma  R$                    -    R$                          -   

IV - Uso dos recursos de Visão Computacional - Processamento de Imagens - 

Turma presencial
8 Turma  R$                    -    R$                          -   

V - Uso dos recursos de Visão Computacional - Processamento de Imagens - 

Turma remota ao vivo
4 Turma  R$                    -    R$                          -   

VI - Suporte à aplicação e administração do ambiente de Visão Computacional 

OCR e Processamento de Imagens - Turma presencial
2 Turma  R$                    -    R$                          -   

VII - Suporte à aplicação e administração do ambiente de Visão Computacional 

OCR e Processamento de Imagens - Turma remota ao vivo
1 Turma  R$                    -    R$                          -   

TOTAL 

PRODUTOS / 

SERVIÇOS (F)

 R$                          -   TOTAL MENSAL  R$                    -   
TOTAL 

24 MESES  (G)
 R$                          -   

TOTAL DA CONTRATAÇÃO

LOTE 2 – Visão Computacional 

SOLUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

(A)
UNIDADE

TOTAL LOTE 3 (F + G)  R$                                 -   

1

a) Solução de IA –Visão Computacional – OCR, Processamento de Imagens e Gerenciamento do Ambiente de 

IA, em nuvem pública ou on-premises.

g) Orientação Técnica

h) Capacitação Técnica

SERVIÇOS

-R$                                                                     

Termo de Referência - ANEXO II - Solução de Inteligência Artificial  2/2
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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 XXX/2022 

PROCESSO Nº 
 

TERMO DE SIGILO E PRIVACIDADE VINCULADO AOS CONTRATOS  

 

Cláusula Primeira - OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições especificas 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 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

2.1 Para os efeitos deste TERMO aplicam-se os seguintes termos e definições: 

2.1.1 Confidencialidade ou Sigilo 

Propriedade de que a informação não seja revelada a pessoa física, sistema, órgão ou 

entidade não autorizados e credenciados. 

2.1.2 Contrato de trabalho ou Contrato principal 

Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de Sigilo se vincula. 

2.1.3 Dado pessoal 

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (Lei n° 13.709/2018). 

2.1.4 Dado pessoal sensível 

Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 

sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente á saúde ou à 

vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

2.1.5 Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios 

eletrônicos ou não, que possibilitam a realização de atividades especificas e/ou tomada de decisão. 

 

ANEXO IV – TERMO DE SIGILO 
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2.1.6 Informação de acesso restrito 

Aquelas que estão submetidas temporariamente á restrição de acesso público. 

2.1.7 Informação sigilosa 

Aquelas que estão submetidas á restrição de acesso público, cujo conhecimento e divulgação 

estão regidos por esse instrumento. 

2.1.8 Informações de acesso restrito, sigilosas por legislação específica (não exaustivas): 

I. Hipóteses de sigilo aplicáveis a informações de natureza patrimonial: 

a) Segredo industrial (L. 9.279/1996); 

b) Direito autoral (L. 9.610/1998); e 

c) Propriedade intelectual de Software (L. 9.609/1998). 

II. Hipóteses de sigilo decorrentes de direitos de personalidade: 

a) Sigilo Fiscal (Art. 198 da Lei n° 5.172/196); 

b) Sigilo bancário (Art. 10 da Lc n° 105/2001); 

c) Sigilo Comercial (§2° do art. 155 da Lei n° 6.404/1976); 

d) Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei n° 11.101/2005); e 

e) Sigilo Contábil (Art. 1.190 e 1.191 da Lei n° 5.869/1973). 

III. Hipóteses de sigilo decorrentes de processos e procedimentos: 

a) Sigilo de inquérito policial (Art. 20 da Lei n° 3.689/1941); 

b) Segredo de justiça no processo civil (Art. 155 da Lei n° 5.869/1973); e 

c) Segredo de justiça no processo penal (§6° do art. 201 da Lei n° 3.689/1941). 

2.1.9 Necessidade de conhecer 

Condição pessoal inerente à função ou atividade, indispensável para que o colaborador tenha 

acesso a dados ou informações classificadas. De acordo com este princípio, os colaboradores só 

devem ter acesso às informações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades dentro 

da empresa. 

2.1.10 Tratamento ou processamento de dados pessoais 

Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Cláusula Terceira - INFORMAÇÕES SIGILOSAS 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Planejamento e Gestão de TIC - SUTI 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 

Divisão de Gestão de Insumos e Processos de Contratação de Infraestrutura de TIC- DGIC 

 

Termo de Referência  

Solução de Inteligência Artificial 

Termo de Referência – ANEXO IV - Solução de Inteligência Artificial 3 / 6 

§1° 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 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. 

§2° 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. 

 

§3° 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 - EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

§1° 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. 
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Cláusula Quinta - DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

§1° 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. 

§2° A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação 

sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA 

§3° 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, a instruir sobre as formas de tratamento das 

informações a que terão acesso, e dar ciência à PARTE REVELADORA dos documentos 

comprobatórios quando solicitado. 

§4° 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. 

§5° A PARTE RECEPTORA deve adotar Política de Segurança de Informação que comprove o 

atendimento dos requisitos de sigilo e segurança definidos no âmbito do contrato. 

§6° 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 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

§1° Ambas as partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 

tratamento de dados pessoais, em qualquer formato ou suporte, cooperando mutuamente 

para observar e seguir a Lei n° 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). 

§2° Necessidades de coleta de consentimento para outras finalidades deverão ser identificadas e 

correr sob responsabilidade da PARTE REVELADORA. 

§3° São escopo de tratamento somente os dados pessoais indispensáveis para a execução do 

objetivo contratual, e conforme bases legais pré-estabelecidas e acordadas, cabendo à 

PARTE RECEPTORA observar estritamente a finalidade a que se destinam os dados 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Planejamento e Gestão de TIC - SUTI 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC- DEGI 

Divisão de Gestão de Insumos e Processos de Contratação de Infraestrutura de TIC- DGIC 

 

Termo de Referência  

Solução de Inteligência Artificial 

Termo de Referência – ANEXO IV - Solução de Inteligência Artificial 5 / 6 

pessoais a que venha a ter conhecimento 

§4° À PARTE RECEPTORA é vedada qualquer forma de compartilhamento de dados pessoais 

com terceiros fora do âmbito do contrato. 

§5° Ao término do contrato, a PARTE RECEPTORA deverá comprovar a cessação de acessos, 

uso e o descarte definitivo, conforme procedimentos a serem determinados pela PARTE 

REVELADORA 

§6°A PARTE RECEPTORA adotará todas as medidas de segurança necessárias para 

impedir o acesso não autorizado, divulgação, alteração ou destruição não autorizada dos 

dados pessoais, no que couber. 

 

Cláusula Sétima - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§1° 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. 

§2° 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 Oitava - 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) Teve acesso e compromete-se a seguir a Politica de Segurança da Informação e 

Comunicações - POSIC e o Código de Ética e Integridade, disponiveis no Portal da 

DATAPREV; 
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e) 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; 

 

f) 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 

g) Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

afiliadas, nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como 

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Nona-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. 

 

 

              ,  de                    de   2021. 

 

 

   

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

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

Termo de Referência - ANEXO V - Solução de Inteligência Artificial  1/2
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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

Termo de Referência - ANEXO V - Solução de Inteligência Artificial  1/2
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ANEXO VI – CAPACITACÃO TÉCNICA 

1 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

1.1 Planejamento 

1.1.1 A CONTRATADA deverá se reunir com os gestores técnico e administrativo do contrato, 

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 até 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. 

1.1.2 Nesta reunião, a CONTRATADA deverá fazer alinhamento – junto à 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 web 

conferência 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. 

1.1.3 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, local de realização e, 

quando for o caso, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou plataforma interativa de web 

conferência; e demais informações pertinentes ao processo de capacitação. 

1.1.4 O cronograma de execução da capacitação, que integra o plano de capacitação, deverá 

conter as atividades predecessoras, a saber: homologação da solução, instalação, 

implementação, entrega de material didático e suas etapas de validação. 

1.1.5 Em até 10 (dez) 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 3 (três) 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 

da DATAPREV. 

1.1.6 A qualquer tempo, mudanças no cronograma de implantação da solução contratada 

poderão ensejar em modificações no Plano de Capacitação inicialmente validado. Nestes 

casos, a CONTRATADA deverá fazer nova reunião de alinhamento junto à Área de Gestão 

de Treinamento e Desenvolvimento e com representantes da Área de Negócio da 

DATAPREV envolvida no projeto de implantação a fim de repactuar novas datas sem 

prejuízo para os prazos estabelecidos no capítulo de Capacitação deste TR. 
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1.2 Da Infraestrutura do Treinamento Presencial 

1.2.1 A CONTRATADA será responsável pelo local da capacitação e deverá providenciá-lo, seja 

em suas próprias instalações ou em instalações de terceiros. 

1.2.2 Para os cursos presenciais, 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. Cosme Velho, 6, Cosme Velho, Rio de Janeiro, 

RJ – CEP 22241-900 

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 70070-931 

Rio Grande do Norte Rua Jundiaí, 330 – 5º andar, Tirol, Natal/RN – 

CEP 59020-120 

Paraíba Av. Pres. Getúlio Vargas, 47, Centro, João Pessoa 

– PB 

Ceará Av. Santos Dumont, 3060, 2º andar, Aldeota, 

Fortaleza – CE 

Santa Catarina Rua Padre Roma, 409, Centro, Florianópolis – SC 

1.2.3 Quanto à infraestrutura física, o local deverá dispor de: 

I Climatização adequada, com regulagem de temperatura; 

II Adequado isolamento acústico, de forma a impedir que ruídos externos venham a 

prejudicar a atenção dos treinandos e, consequentemente, o aprendizado; 

III Banheiro masculino e feminino separados e em boas condições de funcionamento e 

limpeza; 

IV Mobiliário (cadeiras e mesas) ergonômico e adequado para uso de computador; 

Durante a pandemia por COVID-19, o local deverá dispor ainda de: 

I Possibilidade de ventilação natural e distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os 

participantes do treinamento; 

II Dispenser de álcool em gel 70% durante todo o tempo em que durar as aulas; e 
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III Desinfecção do mobiliário e equipamentos de uso pessoal no início de cada turno do 

treinamento. 

É obrigatório o uso de máscaras pelos instrutores da CONTRATADA durante todo o período dos 

treinamentos presenciais, salvo se declarada extinta a pandemia COVID-19 pelos órgãos federais 

competentes. 

No caso de disponibilização de vacina pelos órgãos públicos reconhecidamente 

eficazes, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de imunização 

para os instrutores indicados. 

A execução dos treinamentos práticos fica condicionada à declaração de extinção da Pandemia 

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. 

1.2.4 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: 

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

II Rede local wireless com acesso à internet, com sinal estável e velocidade compatível 

com o fluxo de dados que será exigido pelas atividades a serem desenvolvidas; 

III Ambientes de máquinas virtuais adequadamente configurados e em pleno 

funcionamento, caso sejam utilizados, com versões completas dos módulos da 

solução previamente testadas e parametrizadas de maneira semelhante àquela 

versão que entrará em produção, quando for o caso; 

IV Projetor multimídia; e 

V Quadro branco e ou lousa interativa. 

1.2.5 As turmas de capacitação presenciais 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 CONTRATADA 

deverá comunicar formalmente à DATAPREV sobre o local onde a capacitação será 

ministrada, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início da realização da 

mesma. 

1.2.6 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. 

1.2.7 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 
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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. 

1.2.8 Caso, no decorrer das capacitações, sejam identificados problemas no local e nas versões 

dos módulos disponibilizadas no ambiente de treinamento que contrariem os requisitos 

expressos neste Termo de Referência e afetem a qualidade do serviço, a DATAPREV 

poderá exigir a sua mudança ou imediata suspensão da turma devendo ser prontamente 

atendida pela CONTRATADA. 

1.2.9 A CONTRATADA deverá confirmar o local de realização das turmas em tempo hábil para 

que a DATAPREV proceda com seu fluxo de convocações o que não poderá ser inferior a 15 

(quinze) dias corridos. 

1.2.10 A CONTRATADA deverá disponibilizar ambiente de treinamento para capacitação capaz de 

refletir todo o conteúdo da ementa aprovada pela DATAPREV. As funcionalidades a serem 

treinadas deverão ser similares às disponíveis no ambiente de produção. 

1.3 Da Infraestrutura do Treinamento Remoto 

1.3.1 Para os cursos oferecidos na modalidade online, a CONTRATADA deverá: 

a Disponibilizar ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou LMS adequados ao formato do 

curso assíncrono, quando não for possível a oferta do conteúdo em ambiente virtual da 

DATAPREV; 

b Disponibilizar em AVA ou LMS todos os materiais complementares incluindo: vídeos, 

tutoriais e demais URLS que complementarem o conteúdo do treinamento, sempre que 

necessário; 

c Utilizar plataforma de web conferência interativa compatível com a política de segurança 

da DATAPREV, preferencialmente Microsoft Teams ou plataforma similar que esteja de 

acordo com as diretrizes de Segurança da Informação da Dataprev, sempre que o formato 

for aula online ao vivo. 

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; 

e Disponibilizar ferramentas colaborativas adicionais, necessárias para a metodologia de 

ensino com enfoque prático, respeitadas as políticas de segurança da DATAPREV; 

f 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; 

g Oferecer tutoria virtual especializada para o acompanhamento dos treinandos durante 

todo o período do treinamento, quando não houver atividades síncronas com o 

instrutor/facilitador, previstas no curso; 
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h Possuir recursos online para apuração de frequência diária dos participantes, nos 

treinamentos síncronos, e relatórios de acesso e progresso, nos treinamentos assíncronos 

quando ofertados em LMS ou AVA da CONTRATADA; 

i Disponibilizar material didático e de apoio para download; 

j Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos, em termos de infraestrutura tecnológica, 

durante a realização do curso, garantindo a transmissão ininterrupta de aulas ao vivo; 

k Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), garantindo o acesso dos participantes ao curso e demais recursos e ferramentas 

que dele façam parte, visando sua adequada utilização. 

l Disponibilizar e garantir o curso no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de forma 

ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias da semana. 

m Dispor de canal de comunicação com os participantes para atender-lhes em suas 

solicitações no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas; 

n 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 

corridos da data de início do curso; 

o Conceder acesso ao curso, por meio do ambiente virtual de aprendizagem ou LMS, pelo 

prazo de vigência do contrato para eventuais consultas e atualizações. 

1.4 Instrutoria 

1.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar para Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV os dados do instrutor, que deverá possuir certificação 

dos fabricantes das soluções adquiridas em cada lote, que lhe confira as competências 

necessárias para ministrar a capacitação nas disciplinas descritas no subitem 1.5 deste 

Termo de Referência. 

1.4.2 As certificações apresentadas, caso aplicadas, devem estar válidas durante todo o período 

de prestação do serviço da capacitação técnica. Caso seja necessário, a CONTRATADA 

poderá apresentar documentação de mais de um profissional habilitado. 

1.4.3 A entrega da documentação que comprova o atendimento da exigência do subitem 1.4.1 

deverá ser realizada com antecedência de até 15 (quinze) dias úteis do início da realização 

da respectiva capacitação. A capacitação técnica só será realizada após a CONTRATADA 

apresentar a devida comprovação. 

1.4.4 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. 

mailto:treinamento.areameio@dataprev.gov.br
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1.4.5 A capacitação técnica deverá ser ministrada em língua portuguesa obrigatoriamente, 

admitindo-se a tradução ou legendagem quando o treinamento for assíncrono e original do 

fabricante. 

1.5 Disciplinas e Composição das Turmas 

1.5.1 Serão ministrados treinamentos presenciais e remotos, nos formatos síncrono e assíncrono, 

através de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ou plataforma de web conferência 

interativa. 

1.5.2 As turmas de treinamentos presenciais serão fechadas e sob demanda, compostas por até 

08 (oito) participantes em cada uma delas, organizadas conforme a disciplina, a serem 

realizadas de acordo com o cronograma de implementação e conforme acordado no Plano 

de Capacitação. 

1.5.3 As turmas de treinamentos remotos síncronos, com aulas ao vivo, serão fechadas e sob 

demanda, compostas por até 15 (quinze) participantes em cada uma delas, organizadas 

conforme disciplinas, a serem realizadas de acordo com o cronograma de implementação, e 

conforme acordado no Plano de Capacitação. 

1.5.4 Para cada turma de treinamento remoto assíncrono, a CONTRATADA deverá disponibilizar 

a gravação das aulas ao vivo em ambiente AVA próprio ou da DATAPREV, conforme melhor 

atenda à CONTRATADA, para consulta ou recuperação de frequência por parte dos 

participantes da turma por prazo a ser acordado entre as partes, não podendo ser inferior a 

5 (cinco) dias úteis. 

1.5.5 As turmas de treinamentos remotos assíncrono, devem ter o conteúdo organizado por 

disciplina, sob a forma de videoaula, conteúdo interativo ou webinar, e serem 

disponibilizadas para uso ilimitado pela DATAPREV, durante a vigência contratual. 

1.5.6 A atualização do material de treinamento remoto assíncrono será realizada pela 

CONTRATADA, durante a vigência contratual, caso sejam identificadas mudanças ou 

atualizações de versão diretamente associadas aos itens da ementa. 

1.5.7 Os treinamentos presenciais e remotos ao vivo (síncrono) devem incluir a condução de 

Estudos de Casos, baseado em simulações de situações reais com o emprego das principais 

funcionalidades e características abordadas no treinamento, para assegurar a transferência 

do conhecimento potencializando os resultados esperados de aprendizagem por meio de 

uma metodologia ativa que simule a aplicação prática dos métodos, conceitos e 

ferramentas. 

1.5.8 O estudo de caso para cada disciplina deverá ser validado pela CONTRATANTE, sendo esta 

uma etapa a ser prevista no Plano de Capacitação. 

1.5.9 Os instrutores da CONTRATADA deverão realizar avaliação de aprendizagem em todas as 

turmas presenciais ou remotas ao vivo (síncronas), fazendo uso dos resultados alcançados 

no estudo de caso do treinamento. 
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1.5.10 Ao término dos treinamentos, o instrutor deverá entregar a Avaliação de Aprendizagem 

contendo a descrição do caso e o desempenho de cada participante, assim como quaisquer 

registros adicionais de relevância para a gestão do conhecimento. 

1.5.11 As disciplinas estão organizadas por lote, especificado a seguir: 

 

LOTE 1 – Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise 

Preditiva, Ambiente de Gerenciamento 

Disciplinas 
CH Mínima 

por Turma 

Estimativa 

de 

Treinandos 

Turmas 

Presenciais 

Turmas 

Remotas 

Ao Vivo 

Turmas 

Remotas 

Assíncrona

s 

I – Introdução à 

solução de 

Machine/Deep 

Learning e 

Análise Preditiva 

8 horas 92 -- -- 1 

II – Uso dos 

recursos da IDE-

Ambiente 

Integrado de 

Desenvolviment

o de ML 

16 horas 58 7 4 -- 

III – Uso dos 

recursos do 

Gerenciador de 

Modelos e 

Repositório de 

Modelos de 

Machine/Deep 

Learning 

16 horas 62 8 4 -- 

IV – Análise de 

Dados 

Avançados (uso 

dos motores 

Machine 

Learning e Deep 

Learning) 

16 horas 54 7 4 -- 
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V – Suporte a 

aplicação e 

administração 

do ambiente IDE 

(Ambiente 

Integrado de 

Desenvolviment

o) 

16 horas 16 2 1 -- 

VI – Suporte a 

aplicação e 

administração 

do Gerenciador 

de Modelos e 

Repositório de 

modelos de ML 

16 horas 24 3 2 -- 

LOTE 2 – Visão Computacional 

Disciplinas 
CH Mínima 

por Turma 

Estimativa 

de 

Treinandos 

Turmas 

Presenciais 

Turmas 

Remotas 

Ao Vivo 

Turmas 

Remotas 

Assíncrona

s 

I – Introdução à 

solução de Visão 

Computacional, 

OCR  

8 horas 87 -- -- 1 

II – Uso dos 

recursos de 

Visão 

Computacional – 

OCR 

16 horas 59 8 4 -- 

III – Uso dos 

recursos de 

Visão 

Computacional – 

Processamento 

de Imagens 

16 horas 59 8 4 -- 

IV – Suporte à 

aplicação e 

administração 

do ambiente de 

Visão 

Computacional 

OCR e 

Processamento 

de Imagens 

16 horas 13 2 1 -- 



Diretoria de Tecnologia e Operações - DIT 

Superintendência de Planejamento e Gestão de TIC – SUTI 

Departamento de Gestão Técnica de Infraestrutura de TIC - DEGI 

Divisão de Gestão de Insumos e Processos de Contratação de Infraestrutura de TIC – DGIC 

Termo de Referência  

Solução de Inteligência Artificial 

Termo de Referência – ANEXO VI – Solução de Inteligência Artificial 9 / 22 

1.5.12 Os estudos de casos devem abranger, pelo menos, as disciplinas e objetivos relacionados 

a seguir: 

 

LOTE 1 – Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise 

Preditiva, Ambiente de Gerenciamento 

Disciplina Objetivos 

Análise de Dados Avançados (uso 

dos motores Machine Learning e 

Deep Learning) 

Aplicar as características de IA para 

reconhecimento de padrão, Machine 

Learning e Deep Learning utilizando 

os recursos disponíveis como as API 

cognitivas e outros recursos necessários 

para o pleno funcionamento da 

aplicação, contemplando o uso de no 

mínimo 100 (cem) documentos em 

formato de texto (DOC, CSV ou TXT), no 

mínimo 100 (cem) documentos de 

identificação em formato de imagem 

colorida e preto e branco (JPG, PNG ou 

PDF) e no mínimo 100 (cem) 

documentos de pareceres jurídicos em 

PDF, devendo ser utilizados também 

documentos em formato JSON e XML. 

LOTE 2 – Visão Computacional 

Disciplina Objetivos 

Uso dos recursos de Visão 

Computacional – OCR e 

Processamento de Imagens 

Aplicar as características de uso de 

OCR com Visão Computacional e 

Processamento de imagem utilizando 

os recursos disponíveis como as API 

cognitivas e outros recursos necessários 

para o pleno funcionamento da 

aplicação, contemplando o uso de no 

mínimo 100 (cem) documentos em 

formato de texto (DOC, CSV ou TXT), no 

mínimo 100 (cem) documentos de 

identificação em formato de imagem 

colorida e preto e branco (JPG, PNG ou 

PDF) e no mínimo 100 (cem) 

documentos de pareceres jurídicos em 

PDF, devendo ser utilizados também 

documentos em formato JSON e XML.. 
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1.5.13 Os treinamentos remotos ao vivo 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. 

1.5.14 Os treinamentos remotos ao vivo 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, de forma individualizada (por treinando). 

1.5.15 As capacitações técnicas providas deverão abordar todos os componentes das soluções 

fornecidas em cada lote, devendo ainda estar de acordo com a utilização das soluções 

instaladas no ambiente da DATAPREV, incluindo parametrizações e customizações, 

considerando os seguintes tópicos: 

LOTE 1 – Ambiente Integrado de Desenvolvimento de Machine Learning e Análise Preditiva, 

Ambiente de Gerenciamento 

Introdução à solução de Machine/Deep Learning e Análise Preditiva 

• Características dos Sistemas de Inteligência Artificial utilizados 

em soluções de Machine/Deep Learning e Análise Preditiva; 

• Principais algoritmos de Inteligência Artificial utilizados em 

Machine/Deep Learning e Análise Preditiva; 

• Arquitetura da solução contratada 

o Compreendendo a arquitetura e o ambiente da 

plataforma disponibilizada; 

o Principais funcionalidades; 

o Área de administração da plataforma; 

o Principais visões de utilização da plataforma. 

• Noção de governança do ambiente disponibilizado; 

• Papéis envolvidos nos processos de Inteligência Artificial 

utilizados em Machine/Deep Learning e Análise Preditiva;  

• Conhecendo a estrutura das API e dos recursos funcionais da 

solução contratada 

o Conhecer as funcionalidades, aplicação e regras para o 

uso dos recursos e motores de IA; 

o Integração das API e dependências nas soluções.  
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Uso dos recursos da IDE e do Gerenciador de Modelos e Repositórios de 

Machine/Deep Learning 

• Principais recursos da IDE para criação de projetos de ML 

• Criação e manutenção de projetos de Machine Learning usando 

a IDE 

• Técnica para a criação e manutenção de sistemas de 

reconhecimento de padrão 

• Principais métodos ou abordagens para reconhecimento de 

padrão 

• Abordagem estatística, sintática, neuronal, difusa etc. 

Análise de Dados Avançados (uso dos motores Machine Learning e 

Deep Learning) 

• Big Data, Ciência de Dados e o cientista de dados; 

• Ciclo de vida dos projetos de Ciência de Dados com 

detalhamento de recursos de gerenciamento e MLOps; 

• Introdução à estatística para análise de dados; 

• Introdução a métodos de análise inteligente de dados; 

• Paradigma de computação para Ciência de dados; 

• Apresentação dos recursos de AutoML com aplicabilidade em 

estudo de caso. 

• Apresentação de casos de usos para os motores de 

Reconhecimento de Padrão, Machine Learning e Deep Learning; 

Suporte a aplicação e administração do Gerenciado de Modelos e 

Repositório de modelos de ML 

• Identificar os componentes da solução ser disponibilizada; 

• Instalar e configurar o ambiente da solução; 

• Configurar a integração com ecossistema Hadoop, bancos de 

dados estruturados e não estruturados, ferramenta de 

monitoração Introscope (Traps, SNMP); 

• Compreendendo a arquitetura e o ambiente das ferramentas, 

• Gerenciamento de grupos de usuários e projetos 

o Criação e manutenção das áreas de trabalho dos projetos 

(workáreas) com as devidas permissões de uso;  

o Gerenciamento do grupo LDAP e AD; 

o Incluindo os usuários;  

o Associar os grupos de usuários aos projetos;  

o Definindo políticas de segurança para grupos de usuários 

e projetos;  

o Monitoramento dos grupos de usuários e projetos;  

o Configuração de auditorias; 

• Realizando instalação de patches e hotfixies;  

• Monitoramento da solução;  

• Realizando backup e restores; 

• Solução de problemas;  
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• Configurando para melhor desempenho.  

LOTE 2 – Visão Computacional 

Introdução à Solução Contratada 

• Características dos Sistemas de Inteligência Artificial utilizados 

em soluções de Visão Computacional e OCR. 

• Conceitos de OCR e suas aplicações; 

• Arquitetura da solução contratada 

o Compreendendo a arquitetura e o ambiente da 

plataforma disponibilizada; 

o Principais funcionalidades; 

o Área de administração da plataforma; 

o Principais visões de utilização da plataforma. 

• Noção de governança do ambiente disponibilizado; 

• Papéis envolvidos nos processos de Visão Computacional e OCR;  

• Conhecendo a estrutura das API e dos recursos funcionais da 

solução contratada 

o Conhecer as funcionalidades, aplicação e regras para o 

uso dos recursos e motores de IA utilizados em Visão 

Computacional, OCR e Processamento de Linguagem 

Natural  

o Integração das API e dependências nas soluções. 

Uso dos recursos de Visão Computacional – OCR e Processamento de 

Imagens 

• Principais recursos OCR e Processamento de Imagens; 

• Principais recursos do SDK de OCR 

• Introdução a redes neurais 

• Processamento de Linguagem Natural com Deep Leaning 

• Construção de Estudo de Caso de OCR com Visão 

Computacional e Deep Learning; 

Suporte à aplicação e administração do ambiente de Visão 

Computacional OCR e Processamento de Imagens 

• Identificar os componentes da solução ser disponibilizada; 

• Instalar e configurar o ambiente da solução; 

• Configurar a integração com ecossistema Hadoop, bancos de 

dados estruturados e não estruturados, ferramenta de 

monitoração Introscope (Traps, SNMP); 

• Compreendendo a arquitetura e o ambiente das ferramentas, 

• Gerenciamento de grupos de usuários e projetos 

o Criação e manutenção das áreas de trabalho dos projetos 

(workáreas) com as devidas permissões de uso; 

o Gerenciamento do grupo LDAP e AD; 

o Incluindo os usuários; 

o Associar os grupos de usuários aos projetos; 

o Definindo políticas de segurança para grupos de usuários 
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e projetos; 

o Monitoramento dos grupos de usuários e projetos; 

o Configuração de auditorias; 

o Monitoramento de usuários e projetos. 

• Realizando instalação de patches e hotfixies; 

• Monitoramento da solução; 

• Realizando backup e restores; 

• Solução de problemas; 

• Configurando para melhor desempenho. 

1.5.16 A critério da DATAPREV, as ementas dos cursos poderão ser avaliadas e substituídas por 

programa oficial de curso do fabricante, que contenha os tópicos dispostos no item 1.5.15, 

desde que compatíveis com a versão instalada na DATAPREV, ainda que com carga horária 

inferior à determinada neste documento. 

1.5.17 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. 

1.5.18 Em projetos de implantação de tecnologias as turmas de capacitação somente serão 

executadas após concluído o aceite da ferramenta e suas funcionalidades que serão objeto 

do treinamento, exceto nos casos previstos no item 1.5.19. Na hipótese de haver 

funcionalidades com pendências, a critério da DATAPREV, a CONTRATADA deverá 

obrigatoriamente adicionar ao plano de capacitação, turmas extras a serem executadas 

antes da entrada em produção da solução, com objetivo de complementar/sanar o gap de 

conhecimento das funcionalidades não treinadas. 

1.5.19 A necessidade de qualificação da equipe que estará diretamente envolvida na gestão do 

projeto de implantação deverá ser sinalizada na reunião de alinhamento sobre o Plano de 

Capacitação, e nestes casos, o treinamento ocorrerá conforme cronograma que melhor 

atenda ao projeto. Para tanto, a CONTRATADA deverá assegurar ambiente de treinamento 

para capacitação capaz de refletir todo o conteúdo da ementa aprovada pela DATAPREV. As 

funcionalidades a serem treinadas deverão ser similares às disponíveis no ambiente de 

produção. 

1.5.20 As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 9 e 18  horas, de 

segunda a sexta-feira, em turno integral (turmas presenciais) ou parcial (turmas remotas 

síncronas), inclusive curso online ou aula virtual ao vivo. 

1.5.21 Conforme prática de mercado, as horas de intervalo para almoço dos treinandos não 

deverão ser computadas para fins de cálculo da carga horária. 

1.6 Material Didático 

1.6.1 A CONTRATADA deverá fornecer o material didático de acompanhamento detalhado, 

original do desenvolvedor da ferramenta, quando cabível, em português (Brasil), contendo 

todos os assuntos abordados na capacitação. Entende-se como material didático, apostilas, 
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manuais, livros-texto, dentre outros de semelhante natureza, destinados a facilitar ou 

complementar o aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil), será 

aceito apenas material em inglês, desde que acompanhado de versão sintética em 

português contendo as principais funcionalidades. 

1.6.2 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. 

1.6.3 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). 

1.6.4 Para cursos na modalidade online com aulas ao vivo, a CONTRATADA deverá disponibilizar 

as videoaulas gravadas em ambiente AVA, LMS ou webconferência por até 5 (cinco) dias 

úteis após o término da turma, salvo se comprovadamente impedida por fabricante em 

treinamentos oficiais. 

1.6.5 Para os treinamentos online síncronos, quando aplicável, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar ao órgão responsável por gestão de treinamento e desenvolvimento, login de 

acesso temporário ao ambiente virtual de aprendizado (AVA), LMS ou plataforma de web 

conferência, anteriormente à liberação de acesso aos participantes, tendo em vista a 

realização de teste de desempenho e funcionalidades; validação técnica e pedagógica do 

material e conteúdo programático. 

1.6.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV uma cópia do material didático e 

acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 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. Os prazos de validação por 

parte da DATAPREV não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias úteis. 

1.7 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

1.7.1 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. 

1.7.2 Quatro fatores serão objetos 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. 
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Instrutoria Avalia a satisfação dos participantes com relação à 

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 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. 

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. 

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. 

1.7.3 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. 

 

1.8 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO REMOTA AO VIVO (SÍNCRONA) 

1.8.1 Para os treinamentos remotos ao vivo (síncrono), seis fatores serão objetos de avaliação 

pelo formulário: Programa e Metodologia, Instrutoria, Material, Estrutura do Curso, 

Ambiente e Autoavaliação. 

 

 

 

 

Programa e 

Metodologia 

Avalia a percepção dos participantes em relação a 

importância do tema e se os objetivos do curso 

foram alcançados. 

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. 
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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 das interfaces 

gráficas e de adequação do ambiente tecnológico 

disponibilizado para o treinamento online, 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. 

1.8.2 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. 

1.8.3 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. 

1.8.4 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. 

1.8.5 O formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da 

DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. 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. 

1.9 AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO REMOTA ASSÍNCRONA 

1.9.1 Para os treinamentos remotos assíncronos, sete fatores serão objetos de avaliação pelo 

formulário: Objetivo, Programa e Metodologia, Instrutor, Ambiente, Material, Estrutura do 

Curso e Autoavaliação. 

 

Objetivo Avalia a percepção dos participantes quanto ao 

atingimento dos objetivos do curso. 

Programa e 

Metodologia 

Avalia a percepção dos participantes em relação a 

importância do tema. 
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Instrutor 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. 

Ambiente Avalia a percepção de qualidade das interfaces 

gráficas e de adequação do ambiente tecnológico 

disponibilizado para o treinamento. 

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. 

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. 

1.9.2 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. 

1.9.3 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. 

1.9.4 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. 

1.9.5 O formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da 

DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. 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. 

1.10 GARANTIA DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL 

1.10.1 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) Média do fator Instrutoria inferior a 7 (sete); 

c) Média de, pelo menos, dois fatores inferiores a 7 (sete), excluindo-se o fator Autoavaliação. 
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1.10.2 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. 

1.10.3 A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova capacitação 

para todas as turmas em que ficar configurado 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. 

1.10.4 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. 

1.11 GARANTIA DAS CAPACITAÇÕES REMOTAS SÍNCRONAS 

1.11.1 O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo menos uma 

das situações abaixo ocorrer: 

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

b) Média do fator Ambiente inferior a 7 (sete). 

c) Média do fator Instrutoria/Instrutor inferior a 7 (sete). 

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

Autoavaliação. 

1.11.2 A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova capacitação 

para todas as turmas em que ficar configurado 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. 

1.11.3 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. 

1.12 ENTREGA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO 

1.12.1 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). 

1.12.2 Se a capacitação remota assíncrona for customizada para a DATAPREV e entregue no 

formato videoaula ou conteúdo interativo em HTML5, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar versão final homologada e arquivos fonte, compatível com a versão do 

software configurada na DATAPREV. A critério da DATAPREV poderá ser solicitada a 

entrega dos conteúdos em formato SCORM. 
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1.12.3 Se a capacitação remota assíncrona for customizada para a DATAPREV e entregue sob o 

formato webinar gravado, a CONTRATADA deverá disponibilizar versão final do vídeo 

editada por aula ou tópico, contendo legendas, vinheta de abertura e fechamento, 

bem como o material de apoio na versão PDF contendo detalhadamente o conteúdo 

abordado no treinamento. 

1.12.4 Se a capacitação assíncrona for original do fabricante, a CONTRATADA não estará 

obrigada a entregar o material usado na capacitação. 

1.12.5 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. 

1.13 CERTIFICADOS E LISTA DE PRESENÇA 

1.13.1 Para os treinamentos presenciais, 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. 

1.13.2 Para os treinamentos online síncronos, 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.  

1.13.3 Para os treinamentos presenciais e online síncronos, a CONTRATADA deve encaminhar 

Relatório de Avaliação de Aprendizagem documentando o resultado dos Estudos de Caso 

desenvolvidos por cada participante contendo registros de feedback para as atividades 

desenvolvidas pela turma. 

1.13.4 Para os treinamentos online assíncronos, a CONTRATADA deverá encaminhar à 

DATAPREV no prazo de até 05 (cinco) dias após solicitação, que pode ocorrer a qualquer 

momento, relatório que demonstre o nível de evolução e conclusão de atividades dos 

participantes, desde que o conteúdo esteja em AVA ou LMS da CONTRATADA. 

1.13.5 Em qualquer modalidade de oferta do treinamento, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar apenas para os participantes que obtiverem a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento), os certificados de conclusão de curso, em meio eletrônico, ao 

final de cada turma. Os critérios para disponibilização do certificado referente aos 

treinamentos assíncronos serão acordados entre as partes na reunião de alinhamento do 

Plano de Capacitação. 

1.13.6 Para fins de comprovação dos serviços prestados, visando o faturamento, a 

CONTRATADA deverá encaminhar para 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 e o Relatório de Avaliação de Aprendizagem em 

até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de encerramento de cada turma. 

1.13.7 O faturamento do treinamento assíncrono está condicionado à emissão do Termo de 

Aceite, o qual será emitido mediante entrega do conteúdo validado pela DATAPREV. 
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2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 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 presencial; 

c) Disponibilizar ao órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento, 

anteriormente à liberação de acesso aos participantes, login de acesso temporário ao ambiente 

virtual de aprendizado (AVA), tendo em vista a realização de teste de desempenho e 

funcionalidades; validação técnica e pedagógica do material e conteúdo programático. 

d) Efetuar o cadastro, ativação e disponibilização de acesso dos participantes da DATAPREV ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pelo tempo e nas condições acordadas no Plano de 

Capacitação ou pelo tempo de vigência do contrato. 

e) Apurar a frequência diária online dos participantes. 

f) Encaminhar à DATAPREV no prazo de até 5 (cinco) dias após solicitação, que pode ocorrer a 

qualquer momento, relatório que demonstre o nível de evolução/conclusão de atividades e 

último acesso de participantes aos conteúdos digitais disponibilizados em plataforma do 

fornecedor. 

g) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades que porventura venham a 

ser apontadas pela CONTRATANTE. 

h) 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; 

i) Ministrar, na totalidade, o conteúdo programático contratado das capacitações; 

j) Emitir o certificado de conclusão dos cursos presenciais e online em nome de cada participante que 

apresentar o percentual mínimo requerido de presença, e nota de avaliação de aprendizagem 

(estudo de caso); 

k) Encaminhar à DATAPREV os documentos comprobatórios de realização de cada turma (Lista de 

Presença e Certificados); 

l) 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. 

m) Disponibilizar versão final homologada e arquivos fonte dos cursos online assíncrono, compatível 

com a versão do software configurada na DATAPREV e com o pacote SCORM 1.2, quando 

aplicável (a depender do formato) e quando o curso for ofertado em ambiente AVA/LMS da 

DATAPREV.  

n) Efetuar correções e atualizações nos cursos assíncronos sempre que necessário, durante a 

vigência contratual. 
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o) Realizar nova transmissão de reposição de aula, em data acordada com a DATAPREV, sempre 

que ocorrerem falhas técnicas na plataforma de transmissão que ocasionem prejuízo na entrega 

de conteúdo programático e no aprendizado. Neste caso, a ordem original de apresentação do 

conteúdo não deve ser alterada. 

2.2 Em relação ao tratamento dos dados pessoais em treinamentos online síncronos ou 

assíncronos: 

a) A coleta de dados dos empregados se dará em observância aos termos da LGPD, estando as 

partes cientes de que a DATAPREV é controladora dos dados dos seus empregados, os quais 

devem ser utilizados estritamente para a finalidade do objeto contratual. 

b) É vedada a CONTRATADA o compartilhamento dos dados dos empregados da DATAPREV com 

terceiros ou empresas subcontratadas sem o prévio consentimento da CONTRATANTE a quem 

compete assegurar o consentimento ou esclarecimento quanto ao tratamento dos dados perante 

seus empregados. 

c) Fica ciente a CONTRATADA que o tratamento dos dados pessoais a que tiver acesso deve ocorrer 

em conformidade com a LGPD e nível de segurança adequados à classificação das informações 

que serão tratadas durante a execução do contrato. 

d) A CONTRATADA se compromete a utilizar os dados pessoais exclusivamente para a finalidade de 

inscrição, acompanhamento de progresso e certificação, quando aplicáveis. Nos casos em que o 

dado pessoal for um requisito para inscrição ou cadastro em ambientes virtuais de aprendizagem 

externos, a CONTRATADA fica obrigada a assinar Termo de Sigilo e Privacidade. 

e) É obrigação da CONTRATADA evidenciar para a CONTRATANTE o descarte seguro dos dados 

pessoais a que tiver acesso após a finalização do serviço objeto deste Termo de Referência. 

3 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1 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 

a adequada prestação do serviço, ressalvados os casos fortuitos e de força maior; 

b) Informar data, local e conteúdo, bem como informações para acesso ao curso online 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 providencias corretivas; 

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. 
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4 AVALIAÇÃO DE REAÇÃO – TREINAMENTO PRESENCIAL 

 

PROGRAMA E METODOLOGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O significado e a importância do tema do 

treinamento foram compreendidos e abordados 

adequadamente 

          

Os tempos destinados à apresentação e 

exploração dos conteúdos de cada tópico foram 

suficientes 

          

De uma maneira geral os objetivos do evento 

foram alcançados 

          

INSTRUTORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O instrutor conhece os temas tratados e os 

apresentou de forma objetiva, organizada, 

segura e fluente 

          

O instrutor incentivou o envolvimento dos 

participantes nas atividades do treinamento 

          

O instrutor esclareceu adequadamente as 

questões e dúvidas dos participantes 

          

ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

As técnicas didáticas utilizadas foram adequadas 

para abordar os objetivos propostos 

          

A qualidade dos recursos e materiais didáticos 

utilizados foi satisfatórias 

          

As condições e instalações do ambiente de 

treinamento foram adequadas (móveis, limpeza, 

iluminação, temperatura, ventilação, rede, etc.) 

          

AUTOAVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os conhecimentos adquiridos ou atualizados 

foram suficientes para cumprir os objetivos 

propostos 

          

Os conhecimentos adquiridos ou atualizados 

são úteis, importantes e podem ser aplicados 

em suas atividades de trabalho 

          

O treinamento sugeriu formas de aplicação 

prática dos conteúdos abordados 

          

 


