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Aprovação Motivada 

 

Considerando que o Termo de Referência elaborado se apresenta de forma conveniente e 

oportuna para atender a demanda exposta no Estudo Técnico encaminho este Termo para 

aprovação. Os elementos para que as empresas especifiquem seus preços estão no Termo de 

Referência e o valor da estimativa será incluído oportunamente no processo, após pesquisa ao 

mercado pela área competente. 
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1. OBJETO 

 

Trata o presente processo da contratação de Solução Tecnológica Automatizada 

Multicanal para atendimento e gerenciamento do relacionamento com 

usuário/cidadão, incluindo fornecimento de tecnologia de Assistente Virtual 

Inteligente, serviço de planejamento, construção, implantação e curadoria de bases 

de conhecimento e orientação técnica sob demanda; Suporte Técnico e Capacitação.  

A contratação será no modelo de Software como Serviço (SaaS), pelo período de 60 

(sessenta) meses, de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo 

de Referência e seus Anexos.  

1.1. Detalhamento da solução CONTRATADA 

A “Solução Tecnológica Automatizada Multicanal para atendimento e 

gerenciamento do relacionamento com usuário/cidadão, incluindo fornecimento 

de tecnologia de Assistente Virtual Inteligente”, compreende a utilização de 

tecnologias de Assistente Virtual Inteligente (atendimento automatizado) e, quando 

necessário, com transbordo para o atendimento humanizado, possibilitando ainda o 

autoatendimento com ou sem a interação com um bot. A solução deve contemplar 

requisitos que garantam uma visão 360º do relacionamento do usuário/cidadão, com 

registro e recuperação do histórico de relacionamento do usuário/cidadão 

independentemente do canal utilizado especificado neste Termo de Referência e 

seus Anexos.  

A solução deverá permitir acessos simultâneos para a posição de atendimento, 

tratamento e gerenciamento os quais serão usados com perfis previamente definidos, 

sendo permitido cadastrar um número ilimitado de usuários no sistema para abertura 

de chamados e os mesmos integrados ao serviço de diretório de autenticação 

utilizado pela DATAPREV ou virtualizador de diretório equivalente da DATAPREV. Já o 

Cliente deverá ter acesso simultâneo ilimitado.  

Essa solução deve possuir requisitos de inteligência artificial capazes de interagir com 

o usuário/cidadão, inclusive, em linguagem natural, ser disponibilizada em nuvem 

(cloud) com acesso pelos setores da DATAPREV, seus clientes e pelo público-alvo de 

seus clientes (usuários final/cidadão), devendo atender aos termos deste Termo de 

Referência e seus Anexos. 
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1.2. Detalhamento dos serviços 

LOTE ÚNICO 

Item Descrição Detalhamento 

Unidade 

de 

Medida 

Qtde 

1 

Fornecimento da Plataforma Tecnológica 

para Atendimento Automatizado Multicanal 

CzRM, inclusive de Assistente Virtual 

Inteligente, abrangendo ainda as integrações 

mínimas com o ambiente da DATAPREV. 

Módulo com 700 (setecentas) licenças 

de uso. 

Mensal 60 

Fornecimento de módulo de 

campanha para envio por SMS, PUSH 

e e-mail, para até 100.000 (cem mil) 

cada canal de comunicação. 

Fornecimento de módulo de escuta e 

análise de interações em mídias 

sociais, com capacidade de captura 

de até 100.000 (cem mil) menções. 

Fornecimento de módulo de 

Assistente Virtual Inteligente. 

Fornecimento de módulo de 

Atendimento humanizado para o 

Assistente Virtual Inteligente. 

(transbordo) 

Fornecimento de módulo de Analitycs 

(Big Data). Capacidade de 1TB. 

2 
Serviço de Suporte Operacional da Plataforma Tecnológica Automatizado Multicanal 

CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente. 
Mensal 60 

3 
Fornecimento de Assistentes Virtuais e Bases 

de Conhecimento. Sob demanda.  

Planejamento, construção, 

mapeamento de processos, 

treinamento do Assistente Virtual e 

bases de conhecimento, fluxos 

conversacionais, customizações, 

integrações e implantação.  

Unidade 20 

4 
Curadoria das Assistentes Virtuais e Bases de 

Conhecimento. Sob demanda. 

Curadoria do Assistente Virtual e 

bases de conhecimento, melhoria de 

processos e fluxos e evoluções. 

Hora 25.000 

5 
Orientação Técnica Especializada. Sob 

demanda. 

Serviço de desenvolvimento, 

configuração, parametrização, 

integração e consultoria técnica para 

soluções construídas ou a serem 

construídas na Plataforma 

Tecnológica para Atendimento 

Automatizado Multicanal CzRM, 

inclusive assistente virtual inteligente. 

Hora 75.000 

6 
Migração das soluções em operacionalidade internamente na DATAPREV e dos seus 

clientes. 
Unidade 1 

7 
Capacitação Técnica Síncrona Perfil Administrador, vinculada aos itens 1, 3 e 5. Sob 

demanda. 
Unidade 20 

8 
Capacitação Técnica Assíncrona Perfil Administrador, vinculada aos itens 1, 3 e 5. Sob 

demanda. 
Unidade 20 
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9 
Capacitação Técnica Síncrona Perfil Atendimento, vinculada aos itens 1, 3 e 5. Sob 

demanda. 
Unidade 20 

10 
Capacitação Técnica Assíncrona Perfil Atendimento, vinculada aos itens 1, 3 e 5. Sob 

demanda. 
Unidade 20 

11 Licenças de uso para até 50 (cinquenta) atendentes cada. Sob demanda. Unidade 90 

12 

Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Pacote com capacidade para 

atendimento de até 100.000 (cem mil) atendimentos, por mês, no canal WhatsApp. 

Sob demanda. 

Unidade 100 

13 

Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Pacote com capacidade para 

atendimento de até 100.000 (cem mil) atendimentos, por mês, nos demais Canais 

(Web, Facebook, Telegram, Zoom, Instagram e outras redes sociais). Sob demanda. 

Unidade 100 

14 

Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Pacote com capacidade de 

tratamento Text-to-Speech de até 250.000 (duzentos e cinquenta mil) caracteres por 

mês. Sob demanda. 

Unidade 50 

15 

Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Pacote com capacidade de 

tratamento Speech-to-Text de até 25.000 (vinte e cinco mil) minutos por mês. Sob 

demanda. 

Unidade 50 

16 
Módulo Adicional de escuta e análise de interações em mídias sociais, com 

capacidade de captura de até 100.000 (cem mil) menções, por mês. Sob demanda. 
Unidade 5 

17 
Módulo Adicional de campanha para envio por SMS, PUSH e e-mail, com capacidade 

de até 100.000 (cem mil) envios, por mês. Sob demanda. 
Unidade 10 

18 
Módulo adicional de Analitycs (Big Data). Pacote com capacidade de armazenamento 

e processamento de até 1TB (um Terabyte) por mês. Sob demanda. 
Unidade 10 

 

1.3. Descrição dos módulos/funcionalidades 

a) Fornecimento da Plataforma Tecnológica para Atendimento Automatizado 

Multicanal CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente, abrangendo 

ainda as integrações mínimas com o ambiente da DATAPREV.  Item 1 da 

tabela do subitem 1.2. 

Plataforma tecnológica disponível com migração das bases de 

conhecimento e dados, composta pelos ambientes distintos de customização 

(desenvolvimento), homologação e produção. Tal solução deverá ser 

disponibilizada em nuvem e, será acessada pelos setores da DATAPREV e pelo 

usuário/cidadão, via Web, Dispositivos Móveis, Redes Sociais através das 

plataformas iOS, Windows, Linux e Android. 

O serviço contratado deverá prever a atualização permanente da solução, 

contemplando, no mínimo, os seguintes canais: Telefone (0800), E-mail, Chat, 

Assistente Virtual, SMS (Shortcode dedicado). Deverá também disponibilizar 

funcionalidades que permitam engajamentos (notificações) da empresa com o 
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usuário/cidadão via E-mail, SMS e aplicativos mensageiros tais como, 

WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, sem custos adicionais para a 

DATAPREV. 

A Plataforma deverá atender às seguintes configurações mínimas: 

• Módulo com 700 (setecentas) licenças de uso; 

• Módulo de campanha para envio por SMS, PUSH e e-mail, com 

capacidade para até 100.000 (cem mil) envios por cada canal de 

comunicação; 

• Módulo de escuta e análise de interações em mídias sociais, com 

capacidade de captura de até 100.000 (cem mil) menções; 

• Fornecimento de módulo de Assistente Virtual Inteligente, com 

Capacidade para atendimento de até 2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil) atendimentos via canal Web; Capacidade Text-to-

Speech para o tratamento de até 250.000 caracteres; Capacidade 

Speech-to-Text: para o tratamento de até 25.000 minutos;  

• Módulo de Atendimento humanizado (transbordo) para o Assistente 

Virtual Inteligente; 

• Fornecimento de módulo de Analitycs (Big Data), com capacidade de 

armazenamento e processamento de até 1TB (um terabyte). 

1.3.a.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço contratado será fornecido de forma continuada durante a vigência do 

contrato, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e seus 

anexos. Apresentação de relatório que demonstre o "setup" das licenças 

adquiridas e/ou capacidades de volumes, com os produtos estabelecidos 

migrados e com as Integrações Mínimas efetivadas e disponíveis em ambiente 

de produção. 

b) Serviço de Suporte Operacional da Plataforma Tecnológica Automatizado 

Multicanal CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente. Item 2 da 

tabela do subitem 1.2. 
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Este item prevê a manutenção e sustentação da Plataforma atualizada durante 

toda a vigência contratual, através de um número ilimitado de ocorrência de 

chamados, inclusive de assistentes virtuais inteligente. 

O fornecimento de suporte técnico aos usuários e serviços de manutenção da 

plataforma será feito seguindo os critérios estabelecidos em Acordo de Nível de 

Serviço, conforme descrito no ANEXO II – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

deste Termo de Referência, de forma a garantir a eliminação de erros 

detectados que prejudiquem o pleno funcionamento da solução, como 

também, as devidas atualizações de versões decorrentes de alterações legais ou 

tecnológicas e/ou ainda qualquer outra evolução no produto padrão, oferecida 

pelo fornecedor da solução. 

1.3.b.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Este serviço terá sua medição mensal a partir do 30º (trigésimo) dia após a 

implantação da solução durante a vigência do contrato. 

c) Fornecimento de Assistentes Virtuais e Bases de Conhecimento. Sob 

demanda. Item 3 da tabela do subitem 1.2. 

Este serviço compreende as atividades de Planejamento, construção, 

mapeamento de processos, treinamento do Assistente Virtual e bases de 

conhecimento, fluxos conversacionais, customizações, integrações e 

implantação e será demandado, de acordo com a necessidade da DATAPREV. 

As especificações básicas para a criação das Assistentes Virtuais Inteligentes 

com respectivas Bases de Conhecimento, estão descritas no ANEXO IX – 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE deste 

Termo de Referência.  

1.3.c.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Este serviço será estabelecido sob demanda e será medido de acordo com as 

demandas devidamente formalizadas através de Ordens de Serviço de acordo 

com a necessidade da DATAPREV, e as entregas acordadas, correspondendo 

uma unidade (para cada instância ou cliente) durante a vigência do contrato ou 

do serviço efetivamente implantado e disponível para o ambiente de produção.  
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d) Curadoria da Assistentes Virtuais e Bases de Conhecimento. Sob demanda. 

Item 4 da tabela do subitem 1.2. 

Este serviço compreende a Curadoria do Assistente Virtual e bases de 

conhecimento, melhoria de processos e fluxos e evoluções, a partir, dentre 

outras coisas, de indicadores extraídos da aplicação sobre a qualidade das 

informações disponibilizadas e que impactam diretamente na quantidade de 

auto resolutividade dos chamados.  

O serviço, portanto, compreende a análise dos indicadores, como ponto de 

partida, mas inclui também constante revisão do conteúdo disponibilizado para 

sua atualização. Essa atualização consistirá em atividades de planejamento e 

levantamento junto às áreas competentes da CONTRATANTE para identificação 

das informações/dados que comporão as bases de conhecimento.  

1.3.d.1. Do dimensionamento e medição do serviço  

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, sob demanda, de acordo com a necessidade da 

DATAPREV, e as entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção. 

e) Orientação Técnica Especializada. Sob demanda. Item 5 da tabela do 

subitem 1.2. 

Serviço destinado à implementação de requisitos necessários à integração de 

sistemas e plataformas tecnológicas, incluindo requisitos de inteligência artificial 

(desenvolvimento e construção lógica (algoritmos)); novas regras de negócio, 

indicadores e orientações técnicas gerais necessárias ao atendimento de 

demandas específicas da plataforma CzRM.  

Deve-se destacar que esse serviço se destina somente para demandas que 

estejam fora do escopo dos requisitos funcionais especificados neste Termo de 

Referência.   

1.3.e.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Sob demanda, o consumo deste serviço está estimado da seguinte forma: 

▪ 23.000 (sete mil) horas nos 12 meses iniciais; 

▪ 35.000 (dezesete mil) horas (cumulativa) até o 24º mês;  

▪ 50.000 (trinta mil) horas (cumulativa) até o 36º mês; 

▪ 75.000 (cinquenta mil) horas (cumulativa) até o 60º mês. 
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O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção. 

As previsões estimadas do consumo de horas poderão ser alteradas à critério da 

DATAPREV. 

f) Migração das soluções em operacionalidade internamente na DATAPREV e 

dos seus clientes. Item 6 da tabela do subitem 1.2. 

Quando necessário, este serviço fará parte do Plano de Implantação, 

compreendendo a migração das bases de conhecimento e dados das soluções 

implantadas, assim como das regras de negócio automatizadas na solução atual 

e que compreendem o processo de atendimento vigente de cada 

cliente/DATAPREV.  

As LICITANTES que apresentarem soluções com a mesma plataforma 

tecnológica da solução atual deverão apresentar declaração com as devidas 

justificativas técnicas, informando da eventual necessidade de realização deste 

serviço.  

Não havendo necessidade de prestação do serviço Migração, o mesmo não será 

incluído no contrato e, portanto, não será faturado.  

1.3.f.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Este serviço será implementado, medido e faturado de acordo com o Plano de 

Implantação e seu faturamento será de acordo com a tabela a seguir, 

considerando a respectiva disponibilidade em ambiente de produção: 

Aplicação Cliente % Faturamento 

HELÔ INSS 25 

IZE PGFN 10 

MARKETPLACE DATAPREV 15 

PRONTO DATAPREV 25 

CODEFAT MTP 05 

CARD CIDADÃO DATAPREV 20 
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g) Capacitação Técnica perfil Administração e perfil Atendimento, em modelo 

síncrono e assíncrono. Sob demanda. Itens 7, 8, 9 e 10 da tabela do 

subitem 1.2. 

Este serviço compreende a capacitação dos técnicos da DATAPREV para 

administração e atendimento na solução, nas modalidades síncrona e 

assíncrona e serão estabelecidas sob demanda, de acordo com a necessidade 

da DATAPREV. 

A capacitação ocorrerá em conformidade com o disposto ANEXO VIII – 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência. 

1.3.g.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Este serviço será medido a partir da avaliação da capacitação e conforme 

previsto no ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste Termo de 

Referência. 

h) Licenças de uso para até 50 (cinquenta) atendentes cada. Sob demanda. 

Item 11, da tabela do subitem 1.2. 

Este serviço compreende a autorização de acesso através de licenças de uso 

para acesso à Plataforma Tecnológica para Atendimento Automatizado 

Multicanal CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente, de acordo com 

as necessidades da DATAPREV e Clientes.  

1.3.h.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

Este serviço será estabelecido sob demanda, e sua medição será unitária de 

acordo com as licenças de uso demandadas aceitas e disponíveis para o 

ambiente de produção, apresentadas em relatório que demonstre o "setup" das 

licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes. 

Licenças de uso para utilização de acordo com o interesse da DATAPREV, 

inclusive em remanejamento delas, contratadas em pacotes fixos ou adicionais, 

dentre quaisquer das soluções ou projetos implementados durante a vigência 

contratual, solicitada de forma fragmentada, limitada ao total do item. 

i) Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Sob demanda. Item 12 

da tabela do subitem 1.2.  
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Este serviço será estabelecido sob demanda e compreende o incremento na 

solução de assistente virtual inteligente destinada ao atendimento virtual dos 

chamados realizados por cidadãos e usuários da DATAPREV e seus Clientes de 

acordo com os requisitos funcionais e não funcionais descritos e especificados 

para este módulo. 

A implementação de cada módulo requerida pela DATAPREV, exigirá uma etapa 

de planejamento proposta pela CONTRATADA, para estabelecimento do 

escopo e dos prazos de execução/implantação, limitado ao quantitativo deste 

item. 

• Pacote com capacidade para atendimento de até 100.000 (cem mil) 

atendimentos, por mês, no canal WhatsApp. 

1.3.i.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

j) Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Sob demanda. Item 13 

da tabela do subitem 1.2.  

Este serviço será estabelecido sob demanda e compreende o incremento na 

solução de assistente virtual inteligente destinada ao atendimento virtual dos 

chamados realizados por cidadãos e usuários da DATAPREV e seus Clientes de 

acordo com os requisitos funcionais e não funcionais descritos e especificados 

para este módulo. 

A implementação de cada módulo requerida pela DATAPREV, exigirá uma etapa 

de planejamento proposta pela CONTRATADA, para estabelecimento do 

escopo e dos prazos de execução/implantação, limitado ao quantitativo deste 

item. 

• Pacote com capacidade para atendimento de até 100.000 (cem mil) 

atendimentos, por mês, nos demais Canais (Web, Facebook, Telegram, 

Zoom, Instagram e outros). 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

12/101                                                                                                  
 

 

 

 

1.3.j.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

k) Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Sob demanda. Item 14 

da tabela do subitem 1.2.  

Este serviço será estabelecido sob demanda e compreende o incremento na 

solução de assistente virtual inteligente destinada ao atendimento virtual dos 

chamados realizados por cidadãos e usuários da DATAPREV e seus Clientes de 

acordo com os requisitos funcionais e não funcionais descritos e especificados 

para este módulo. 

A implementação de cada módulo requerida pela DATAPREV, exigirá uma etapa 

de planejamento proposta pela CONTRATADA, para estabelecimento do 

escopo e dos prazos de execução/implantação, limitado ao quantitativo deste 

item. 

• Pacote com capacidade de tratamento Text-to-Speech de até 250.000 

(duzentos e cinquenta mil) caracteres. 

1.3.k.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

l) Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Sob demanda. Item 15 

da tabela do subitem 1.2.  
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Este serviço será estabelecido sob demanda e compreende o incremento na 

solução de assistente virtual inteligente destinada ao atendimento virtual dos 

chamados realizados por cidadãos e usuários da DATAPREV e seus Clientes de 

acordo com os requisitos funcionais e não funcionais descritos e especificados 

para este módulo. 

A implementação de cada módulo requerida pela DATAPREV, exigirá uma etapa 

de planejamento proposta pela CONTRATADA, para estabelecimento do 

escopo e dos prazos de execução/implantação, limitado ao quantitativo deste 

item. 

• Pacote com capacidade de tratamento Speech-to-Text de até 25.000 

(vinte e cinco mil) minutos. 

1.3.l.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

m) Módulo Adicional de escuta e análise de interações em mídias sociais, com 

capacidade de captura de até 100.000 (cem mil) menções, por mês. Sob 

demanda. Item 16 da tabela do subitem 1.2.  

Este serviço prevê o incremento para a ampliação da capacidade de análise e 

escuta do mercado em relação à DATAPREV e seus Clientes. Será efetivado sob 

demanda, estando previsto o consumo máximo de 5 (cinco) pacotes e será 

estabelecido em consonância com o quantitativo de unidades demandadas, de 

acordo com os interesses da DATAPREV. 

1.3.m.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 
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n) Módulo Adicional de campanha para envio por SMS, PUSH e e-mail, com 

capacidade de até 100.000 (cem mil) envios, por mês. Sob demanda. Item 

17 da tabela do subitem 1.2.  

Este serviço prevê o incremento para a ampliação da capacidade da realização 

de campanhas para a DATAPREV e seus Clientes. Será efetivado sob demanda, 

estando previsto o consumo máximo de 10 (dez) pacotes e será estabelecido 

em consonância com o quantitativo de unidades demandadas, de acordo com 

os interesses da DATAPREV. 

1.3.n.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

o) Módulo adicional de Analitycs (Big Data). Pacote com capacidade de 

armazenamento e processamento de até 1TB (um Terabyte) por mês. Sob 

demanda. Item 18 da tabela do subitem 1.2.  

Este serviço prevê o incremento para a ampliação da capacidade de 

armazenamento e processamento para a Plataforma Tecnológica para 

Atendimento Automatizado Multicanal CzRM, inclusive de Assistente 

Virtual Inteligente da DATAPREV e seus Clientes. Será efetivado sob demanda, 

estando previsto o consumo máximo de 10 (dez) pacotes e será estabelecido 

em consonância com o quantitativo de unidades demandadas, de acordo com 

os interesses da DATAPREV. 

1.3.o.1. Do dimensionamento e medição do serviço 

O serviço será medido de acordo com as demandas devidamente formalizadas 

através de Ordens de Serviço, de acordo com a necessidade da DATAPREV, e as 

entregas acordadas disponíveis para o ambiente de produção, combinado com 

a apresentação de relatório que demonstre o "setup" do incremento adquiridos 

e/ou capacidades de volumes. 

 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

15/101                                                                                                  
 

 

 

 

1.4. Solução como serviço “Cloud” (em nuvem) 

O serviço em nuvem (“cloud”) se traduz no fornecimento de todos os recursos de 

Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC necessários à implantação e 

funcionamento da referida solução, compreendendo, dentre outras coisas, a 

hospedagem da aplicação e armazenamento dos dados, softwares básicos e 

específicos para o funcionamento da solução CONTRATADA; logística e tecnologias 

de proteção de acessos à plataforma, aplicação e à sua respectiva base de dados; 

configuração e parametrização da solução e suporte técnico de acordo com os níveis 

de serviço estabelecidos neste Termo de Referência por 60 (sessenta) meses.   

Assim, a solução “em nuvem” consiste no fornecimento da solução em um ambiente 

gerenciado (próprio ou contratado) pela CONTRATADA, configurando um modelo de 

utilização de recursos computacionais dedicados, garantindo à DATAPREV abstrair-se 

da aquisição e gestão de todos os utilizados para disponibilização da solução nos 

níveis de serviço mínimos definidos neste documento. 

Essa abstração inclui a despreocupação com aquisição ou contratação de licenças de 

softwares, hardwares, manutenção da infraestrutura e logística dos recursos 

tecnológicos, “upgrade” das soluções contratadas, garantias de continuidade, 

segurança e outros. Considerando isso, o serviço será prestado no modelo “Software 

como Serviço”, com seu acesso através do navegador internet (“browser”) e dos 

diversos canais (mídias sociais), comunicação unificada (0800), sem necessidade de 

instalação de aplicativos na máquina local do usuário ou da DATAPREV. 

Por ações de configuração da solução, entende-se o conjunto de atividades 

necessárias ao perfeito funcionamento e utilização da solução de acordo com as 

especificações definidas neste Termo de Referência e seus anexos, assim como no 

levantamento das regras de negócio para cada solução que será implementada de 

acordo com o contido nas Ordens de Serviço especificas.  

1.5. A Contratação do serviço em lote único justifica-se uma vez que todos os serviços 

estão diretamente vinculados ao serviço vencedor da licitação; 

1.6. Esta contratação será realizada por meio de Edital, na modalidade de Pregão; 

1.7. A especificação dos requisitos funcionais e não funcionais da Solução Tecnológica 

para atendimento, gerenciamento do relacionamento, inclusive com o cidadão, 

através de Assistente Virtual Inteligente Multicanal a ser adquirida está contida 

nos ANEXOS I e II, deste Termo de Referência. 
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2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

2.1. Será permitido o consórcio de empresas; 

2.2. Quaisquer componentes de software necessários ao pleno funcionamento da solução 

descrita no objeto, mesmo que não solicitados explicitamente, deverão ser incluídos 

no fornecimento; 

2.3. Os componentes de software que constituem a solução a ser fornecida deverão 

considerar a última versão lançada pelo seu fabricante; 

2.4. Os serviços que compõem a solução não devem estar com término de 

comercialização (End-of- Sale) anunciado. Isto é, os serviços devem estar em produção 

e serem comercializados pelo fabricante no momento da assinatura do Pedido de 

Compra/Contrato. Após ser anunciado o término da comercialização (End-of-Sale) dos 

produtos que compõem a solução, o suporte (End- of-Support) deverá permanecer 

por todo período de vigência do contrato; 

2.5. Documentação obrigatória 

Concluída a etapa de lances do pregão, após solicitação do pregoeiro na sessão 

pública, a LICITANTE deverá apresentar as seguintes documentações: 

2.5.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), 

conforme ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, em papel timbrado e com identificação do emitente 

(nome completo, e-mail e telefone de contato), em original ou cópia 

autenticada, emitido por empresa pública ou privada, comprovando o perfeito 

cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento de Solução 

Tecnológica Multicanal para atendimento, gerenciamento do 

relacionamento com o cidadão, incluindo Assistente Virtual Inteligente 

com características técnicas e complexidade similares ao objeto especificado 

neste Termo de Referência, comprovando o atendimento mínimo e 

obrigatório descritos nos subitens abaixo, informando o período e o local da 

prestação dos serviços de implantação assistida / orientação técnica / 

capacitação técnica. Caso seja necessário, a LICITANTE poderá apresentar 

mais de um atestado, para fins de comprovação da capacidade técnica exigida. 

2.5.1.1. Ter fornecido a Solução Tecnológica Multicanal para atendimento 

e gerenciamento do relacionamento com o cidadão, incluindo 

Assistente Virtual Inteligente, com todos os seus módulos, com 

pelo menos 700 (setecentas) licenças; 
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2.5.1.2. Ter executado serviços técnicos de disponibilização e implantação da 

solução, contemplando manutenção corretiva e evolutiva dos 

aplicativos, capacitação, desenvolvimento de novas funcionalidades e 

sustentação, em modelo de SaaS (Software as a Service), por um 

período mínimo de 12 (doze) meses; 

2.5.1.3. Ter executado serviços de desenvolvimento de integração de 

aplicações com a solução integrada, por meio do uso do padrão SOA 

(Services Oriented Architecture"); 

2.5.1.4. Ter executado serviços de integração de funcionalidades que 

permitam fornecer atendimento automatizado cognitivo com 

informações do sistema de atendimento multicanal ofertado; 

2.5.1.5. Ter prestado serviços de capacitação semelhante ao descrito no 

ANEXO VIII – CAPACIDADE TÉCNICA deste Termo de Referência, 

com o equivalente a pelo menos 200 (duzentas) horas-aula de 

treinamento. 

2.5.1.6. 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 

2.5.2. A proposta técnica comercial, deverá possuir, obrigatoriamente, a 

documentação abaixo relacionada: 

2.5.2.1. Comprovação de disponibilidade de Data Center (próprio ou 

terceirizado) em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, 

garantindo conformidade (do Data Center) à norma ABNT NBR 

ISO/IEC 27001:2013, sem prejuízo dos outros requisitos descritos no 

ANEXO II – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS deste Termo de 

Referência. 

2.5.2.2. Declaração da LICITANTE de que entregará à DATAPREV, total e 

irrestritamente, a documentação de todos os produtos finais dos 

trabalhos de Orientação Assistida, como levantamento dos processos, 

integrações sistêmicas, painéis indicadores e parametrizações na 
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Solução Integrada, de acordo a validação da DATAPREV; 

2.5.2.3. Informar sobre a concordância com todos os termos descritos neste 

Termo de Referência; 

2.5.2.4. Ser elaborada utilizando a Planilha de Formação de Preços, ANEXO III 

deste Termo de Referência; 

2.5.2.5. 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.; 

2.5.2.6. Descrever a arquitetura da solução ofertada, necessária para o 

atendimento de todos os requisitos definidos no ANEXO I – 

REQUISITOS FUNCIONAIS, relacionando todos os softwares que a 

comporão e respectivo fabricante, além de documentação oficial, 

datasheets e manuais que comprovem suas caraterísticas técnicas, em 

conformidade com o solicitado no ANEXO I – REQUISITOS 

FUNCIONAIS; 

2.5.2.7. Apresentar declaração de que a LICITANTE faz parte da rede 

credenciada do fabricante e está apta ao fornecimento da solução à 

DATAPREV, caso esteja apresentando proposta de solução de 

terceiros, com o intuito de preservar a governança da solução 

integrada e atingimento dos objetivos estabelecidos na sua 

contratação; 

2.5.2.8. Ser apresentada em papel timbrado e assinada pelo responsável 

2.6. Prova de conceito 

2.6.1. Concluída a etapa de lances do pregão, a partir da solicitação do pregoeiro na 

sessão pública, referente à DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA e classificação 

da proposta, a LICITANTE classificada provisoriamente em primeiro lugar, 

deverá apresentar AMOSTRA da utilização e do funcionamento da Solução, 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, quando, a DATAPREV dará início à fase 

de Prova de Conceito. 

A Prova de Conceito compreende: 

a) Definição de Ambiente: a LICITANTE deverá se reunir com a equipe 

técnica da DATAPREV, no Rio de Janeiro, no prazo máximo de 02 (dois) 
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dias úteis após solicitação formal da DATAPREV. 

Nesta reunião: 

• A LICITANTE poderá utilizar do seu próprio ambiente (ou 

terceirizado) para realização da prova de conceito, desde que o 

local seja no Rio de Janeiro e atenda todos os recursos e requisitos 

necessários para sua realização, destacando-se a disponibilização 

de área e logística para participação dos demais LICITANTES e 

demais interessados, assim como os funcionários/técnicos 

indicados pela CONTRATANTE; 

• Alternativamente, por solicitação da CONTRATANTE, a LICITANTE 

deverá informar todos os requisitos necessários ao ambiente a ser 

disponibilizado pela DATAPREV, para que a solução apresentada 

pela LICITANTE possa ser realizada em ambiente da 

CONTRATADA; 

• Caberá à CONTRATANTE definir o local de realização da Prova de 

Conceito; 

• Independentemente do local de realização da Prova de Conceito, 

deverão ser observados todos os protocolos de segurança exigidos 

de proteção da COVID 19; 

• A LICITANTE deverá comprovar o atendimento dos requisitos 

funcionais e não funcionais definidos neste Termo de Referência e 

seus anexos, indicando eventuais requisitos que não poderão ser 

apresentados e seus respectivos impedimentos; 

• A CONTRATANTE deverá emitir parecer de “aceite” ou “recusa” das 

eventuais justificativas para não apresentação de determinados 

requisitos; 

• Somente os requisitos em que forem caracterizados, pela 

CONTRATANTE, como não aptos poderão ser excluídos da prova 

de conceito;  

• 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 
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reivindicar qualquer adaptação na infraestrutura oferecida pela 

DATAPREV; 

• Apresentar um plano de realização da prova de conceito, indicando 

a relação de todos os requisitos funcionais e não funcionais 

pretendidos para apresentação; 

• No plano de realização da prova de conceito, deverá ser listado 

todos os requisitos que forem considerados como não aptos para 

apresentação, assim como as respectivas justificativas; 

• O início da prova de conceito deverá ocorrer até 5 dias úteis após 

a realização da reunião definida neste item. 

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

(dez) dias úteis,  com uma carga horária diária de até 8 horas, a contar 

do dia seguinte à conclusão do prazo  para o item “a”, conforme informado 

pelo pregoeiro em sessão pública. A partir do primeiro dia desta etapa, a 

LICITANTE deverá: 

▪ Disponibilizar recursos para apresentação com perfis definidos, 

objetivando comprovar as funcionalidades e requisitos em 

conformidade com o disposto neste Termo de Referência e seus 

anexos; 

▪ A aprovação  das funcionalidades existentes na Solução 

Tecnológica do Serviço de Plataforma  Multicanal e 

Gerenciamento do Relacionamento com o Cidadão - CzRM 

apresentada pela LICITANTE será efetuada pela Equipe Técnica da 

DATAPREV, através de relatório específico, indicando o resultado 

individual (de cada requisito apresentado e omitidos) e final 

(aprovação ou reprovação);  

• A DATAPREV poderá exigir a comprovação agrupada (ou 

integrada) de requisitos definidos neste Termo de Referência e 

seus anexos, mesmo que algum item específico já tenha obtido 

comprovação prévia pelo LICITANTE. Desta forma, para 

comprovação de um item "x", pode ser exigido que se considere 

também a funcionalidade ou desempenho definido pelo item "y", 

previamente aprovado ou não, desde que seja tecnicamente viável. 
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2.6.2. A LICITANTE disporá de um prazo máximo de 24 horas para corrigir 

problemas indicados durante a fase de prova de conceito, devendo, 

entretanto, respeitar o prazo máximo da prova de conceito estipulado no 

subitem 2.6.1.; 

2.6.3. Caso o resultado da prova de conceito indique o não atendimento dos 

requisitos e demais condições definidas neste Termo de Referência e seus 

anexos, a LICITANTE será DESCLASSIFICADA; 

2.6.4. Concluída a Prova de Conceito e verificado o atendimento de todas as 

condições deste Termo de Referência e seus anexos, 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 Solução 

Tecnológica Multicanal para atendimento, gerenciamento do 

relacionamento com o cidadão, incluindo Assistente Virtual Inteligente; 

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

LICITANTES e demais interessados neste processo, na condição de ouvinte, 

sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa; 

2.6.6. A equipe técnica da DATAPREV terá́ a prerrogativa de solicitar a saída de 

pessoas que venham a interferir no andamento dos trabalhos; 

2.6.7. Ao longo do prazo destinado à Prova de Conceito, caso haja disponibilidade 

de assentos, e que não venha a comprometer o andamento dos trabalhos, 

poder-se-á́, excepcionalmente, aceitar mais de um representante por 

LICITANTE, garantindo sempre o quantitativo mínimo de uma pessoa por 

empresa; 

2.6.8. A LICITANTE que abandonar a execução da Prova de Conceito, deixar de 

enviar a documentação exigida ou descumprir os prazos e regras 

estabelecidos, será́ desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

2.6.9. A não comprovação dos requisitos exigidos na prova de conceito importará na 

desclassificação do LICITANTE classificado provisoriamente no certame, 

quando o pregoeiro convocará a próxima LICITANTE detentora de proposta 

válida, obedecida a classificação na etapa de lances, sucessivamente, até que 

uma LICITANTE cumpra os requisitos previstos neste Termo de Referência e 

seja declarada vencedora. 

2.7. Planejamento 
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2.7.1. A CONTRATADA deverá se reunir com o gestor técnico do contrato 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 

até 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; Alternativamente e a critério da 

CONTRATANTE, a reunião poderá ser virtual; 

2.7.2. Nesta reunião a CONTRATADA deverá: 

a) Apresentar as características dos produtos fornecidos, além de tratar das 

informações sobre o planejamento e cronograma da sua disponibilização, 

em comum acordo com a DATAPREV, e esclarecer todos os 

questionamentos técnicos; 

b) Apresentar quem será o gestor do projeto e o profissional técnico que 

atuará como coordenador de todas as atividades de disponibilização e 

implementação da solução; 

c) Apresentar quem será o gestor do contrato por parte da CONTRATADA 

para tratar de questões comerciais e/ou contratuais; 

d) Caso a CONTRATANTE opte por adotar solução da CONTRATADA, deverá 

ser apresentado os parâmetros a serem utilizados pelo sistema que 

registrará os chamados descritos no subitem 2.10. deste Termo de 

Referência. Os mesmos serão analisados pela DATAPREV para 

identificação das adequações necessárias a serem realizadas pela 

CONTRATADA para que a mesma atenda a todas as exigências descritas 

neste Termo de Referência. 

2.7.3. Após a realização desta primeira reunião, caso existam questionamentos 

direcionados à DATAPREV e/ou à CONTRATADA, as partes terão o prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, contados a do dia seguinte à realização da reunião, 

para apresentação formal da(s) resposta(s); 

2.7.4. Como produto da reunião técnica descrita no item anterior, 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 e Migração. 
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2.7.5. O Plano de Instalação e Migração dos serviços fornecidos deverá conter: 

a) Descrição dos softwares que deverão ser disponibilizados como serviço; 

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

entre as aplicações clientes e as API, e serviços disponibilizados em nuvem; 

c) Deverão ser descritos todos os recursos e condições que serão providos 

pela DATAPREV, necessários para que a CONTRATADA possa realizar os 

serviços de instalação e migração; 

d) Cronograma detalhado de execução, contendo as atividades e tarefas, com 

recursos vinculados; 

e) Descrição das etapas do processo de implantação e migração; 

f) Necessidade de atualização de versões dos serviços fornecidos. 

2.7.6. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano 

de Instalação e Migração, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua 

aprovação. Caso seja necessário, será concedido à CONTRATADA um novo 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis para eventuais ajustes e reapresentação da 

documentação reprovada. A versão definitiva do Plano de Instalação e 

Migração será a versão aprovada pela equipe técnica da DATAPREV; 

2.7.7. A CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Administrativo do contrato 

no Rio de Janeiro, em local a ser definido pela DATAPREV, no prazo máximo 

de até 20 (vinte) 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. 

2.8. Orientação/Serviços Técnicos 

2.8.1. Essas atividades objetivam implementar alterações e/ou novas regras de 

negócio nos produtos fornecidos, assim como o desenvolvimento e/ou 

aperfeiçoamento de competências, por meio do repasse de conhecimento de 

forma ordenada, compreendendo, dentre outras coisas, o seguinte: 

a) Apoio às equipes da DATAPREV na definição da melhor metodologia para 
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o uso adequado da solução; 

b) Apoio às equipes de desenvolvimento na exploração de recursos avançados 

da Solução; 

c) Auxílio no mapeamento de processos, levantamento e análise de requisitos 

da Solução de Assistente virtual inteligente multicanal; 

d) Auxílio na definição e revisão de métricas de qualidade para a Solução de 

Assistente virtual inteligente multicanal; 

e) Auxílio na definição de políticas de negócio e Solução de Assistente virtual 

inteligente multicanal; 

f) Auxílio na elaboração de metodologia de governança da Solução de 

Assistente virtual inteligente multicanal; 

g) Auxílio na análise das fontes de dados e profiles para a Solução de 

Assistente virtual inteligente multicanal; 

h) Planejamento da integração de bases para a Solução de Assistente virtual 

inteligente multicanal; 

i) Elaboração dos modelos lógico e físico da Solução de Assistente virtual 

inteligente multicanal; 

j) Auxílio na definição da arquitetura do ambiente de integração para a 

solução; 

k) Implementação das regras de negócio e/ou novas soluções aderentes à 

plataforma CONTRATADA. 

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

pareceres técnicos, 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, devidamente registradas nas 

respectivas Ordens de Serviço, autorizadas pelo Gestor Técnico do contrato. 

Todo e qualquer trabalho referente a gestão de processos, desde o 

mapeamento até a implantação e possível automação, deverá seguir os 
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normativos e metodologia vigentes na DATAPREV, e a validação de qualquer 

artefato deverá ser realizada pelo órgão correspondente responsável na 

DATAPREV. 

2.8.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar 75.000 (setenta e cinco mil) horas, 

para orientação técnica “on site”, a serem realizadas por profissionais 

especializados na solução fornecida, conforme descrito no quadro abaixo, em 

conformidade com a(s) certificação(ões) descrita(s) no subitem 2.8.3.1. deste 

Termo de Referência, que serão utilizadas, sob demanda, de acordo com as 

necessidades da DATAPREV. 

TIPO DE PROFISSIONAL DESCRIÇÃO DO PERFIL HORA 

Especialista na Solução; Consultor 

Sênior na Solução; Analista de 

Sistemas/Integração; 

Gerente de Projetos;  

Analista de Gestão  

Conhecimento; 

Analista de Processos; 

Analista de configuração e 

mudanças; 

Analista de controle de 

qualidade; 

Analista de banco de dados. 

Profissionais sêniores com 

conhecimento suficiente da 

solução para desenhar a 

melhor arquitetura, auxiliar na 

implantação, realizar 

diagnóstico de ambiente e 

orientar na implementação de 

rotinas na solução 

CONTRATADA segundo as 

melhores práticas. 

 

 

75.000 

2.8.3.1. Os profissionais que prestarão os serviços de orientação técnica deverão 

possuir conhecimentos da arquitetura da solução CONTRATADA para 

implementação, desenvolvimento e aplicação de funcionalidades 

avançadas, considerando conhecimento de todas as ferramentas ofertadas 

na solução, de acordo com o descrito abaixo: 

2.8.3.1.1. Gerente de Projeto: Profissional que estará à frente da equipe 

da CONTRATADA em cada órgão, respondendo pelo andamento dos 

trabalhos (ciclo de execução das Ordens de Serviço), organizando as tarefas, 

orientando as equipes técnicas, coordenando atividades, avaliando, 

interpretando, apresentando os resultados obtidos e participando de reuniões 

gerenciais com a equipe da DATAPREV; Deverá possuir Certificação de Gestão 
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de Projetos PMI-PMP (Project Management Professional) e, 

preferencialmente, COBIT 5 Foundation Examination. 

2.8.3.1.2. Analista de Processos: Profissional responsável pela análise e 

avaliação dos processos referentes ao Serviço Objeto deste edital, pela 

documentação e entendimento da situação atual dos processos, pela 

identificação das adequações necessárias nos processos com vistas à sua 

automação, realizando o redesenho e a elaboração do manual referente ao 

processo adaptado; Deverá possuir certificações de CBPP (Certified Business 

Process Professional) e Certified Professional Requirements Engineering; Para 

tanto, aceita-se para cumprimento deste item: um (01) profissional com as 

duas certificações ou dois (02) profissionais com cada uma das certificações. 

A     CONTRATADA alocará tantos analistas de processo quanto forem 

necessários, lembrando que serão esses profissionais que conversarão com as 

diferentes unidades dos órgãos para entendimento dos processos referentes 

aos serviços públicos. 

2.8.3.1.3. Analista de Sistemas/Integração: Profissional com perfil de 

arquiteto de sistemas e/ou integrações que possua sólidos conhecimentos 

em padrões e ferramentas de interopelabilidade entre sistemas, que será 

responsável pela elaboração das Arquiteturas de Serviços e das Arquiteturas 

de Integração dos Webservices ou APIs de Integração necessárias para a 

automação do serviço, incluindo todos os mecanismos de integração 

necessários, para a viabilização das integrações com sistemas ou base de 

dados já existentes, de acordo com requisitos, ferramentas e tecnologias 

especificadas neste Termo de Referência e seus anexos. O profissional deve 

possuir formação superior completo na área de TI, ou formação de nível 

superior com especialização em Tecnologia da Informação, reconhecidos pelo 

MEC; Deverá possuir certificações SOA Architect, e, preferencialmente, as 

certificações ITIL Foundation Certificate in IT Service Management e ITIL 

Service Management Foundation V3. 

2.8.3.1.4. Analista de Configuração e Mudanças: - Profissional que deverá 

registrar e controlar o versionamento dos sistemas, preparar e manter as 

versões para os ambientes de produção e homologação, com formação 

superior completo na área de T.I., ou formação de nível superior com 

especialização em Tecnologia da Informação, reconhecidos pelo MEC. Deverá 

possuir certificação de Gestão de Incidentes ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library). 
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2.8.3.1.5. Analista de Banco de Dados: Profissional que deverá conduzir os 

serviços de referentes à conectividade e integração com os Sistemas de 

Bancos de Dados Legados, inclusive a concepção e modelagem lógica e física, 

a fim de promover uma integração otimizada e segura, com formação 

superior completo na área de T.I., ou formação de nível superior com 

especialização em Tecnologia da Informação, reconhecidos pelo MEC. Deverá 

possuir Certificação Oficial de Especialista em Banco de Dados e Integração 

de Sistemas. 

2.8.3.1.6. Analista de Controle de Qualidade: Profissional que deverá 

conduzir o apoio técnico-operacional relativo ao controle de qualidade 

(Quality Assurance), padrões técnicos e análise de conformidade dos serviços 

técnicos de Tecnologia de Informação; apoiar os processos de aferição dos 

níveis de serviços estabelecidos para o contrato; apoiar tecnicamente a 

emissão de ordens de serviços relativas à prestação de serviços a serem 

executados; Apoiar, do ponto de visa técnico, os processos de conferência, 

homologação e aprovação de serviços a serem executados; com formação 

superior completo na área de T.I., ou formação de nível superior com 

especialização em Tecnologia da Informação, reconhecidos pelo MEC. Deverá 

possuir a certificação CTFL Certified Tester Foundation Level. 

2.8.3.1.7. Em até 30 dias, após a assinatura do Pedido de Compra / 

Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar o vínculo com profissionais 

listados nos itens acima; 

2.8.3.1.8. A LICITANTE deverá indicar, anexo à proposta técnica, 

documentos comprobatórios necessários à comprovação do item. 

2.8.4. 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 VI – 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. 

Cada solicitação de orientação técnica deverá conter, no mínimo, o registro das 

informações abaixo: 

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

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

c) Identificação do atendente; 

d) Identificação do soLICITANTE; 

e) Data e hora da solicitação; 

f) Descrição da demanda. 

2.8.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 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. 

2.8.6. A CONTRATADA terá o prazo máximo de até 3 (três) dias úteis, contados a 

partir do dia seguinte à realização da reunião descrita no subitem 2.8.5. deste 

Termo de Referência 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 responsáveis 

da CONTRATADA e pelo gestor técnico da DATAPREV. 

2.8.7. Todas as funções e atividades desempenhadas pela CONTRATADA deverão 

ter como preocupação primária, a transferência do conhecimento à equipe 

técnica da DATAPREV designada a  acompanhar cada atividade. Caso a 

DATAPREV entenda ser necessário, poderá solicitar, mediante Ordem de 

Serviço (sem custo adicional) específica, a realização de workshops técnicos 

abrangendo tópicos específicos da tecnologia envolvida. 

2.8.8. Entende-se por transferência de conhecimento, a passagem de conhecimento 

para os técnicos da DATAPREV, de todas as atividades, relativas a cada Ordem 

de Serviço executada, visando aprimorar os conhecimentos da tecnologia 

utilizada e maximizar a utilização das funcionalidades. 
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2.8.9. Os registros de solicitação de serviços deverão ser realizados em horário 

comercial (9:00 às 18:00 horas), de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados 

nacionais. 

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

CONTRATADA deverá comunicar este fato formalmente à DATAPREV, 

apresentando todas as evidências de testes realizados. A DATAPREV terá o 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da formalização da conclusão, 

para realizar a avaliação das entregas e validar  o consumo de horas, de acordo 

com: 

a) A documentação técnica entregue com evidências de garantia de 

qualidade dos produtos (testes realizados); 

b) O atingimento dos resultados já estipulados; 

c) A disponibilização dos entregáveis. 

2.8.11. 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, conforme descrito 

no ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO, deste Termo de 

Referência, da respectiva OS (Ordem de Serviço), que deverá conter as 

informações relacionadas à sua execução e ser assinado por responsáveis da 

CONTRATADA e pelo Gestor Técnico da DATAPREV. 

2.8.12. Somente o Gestor Técnico poderá oficializar, junto à CONTRATADA, as 

solicitações de OS (Ordem de Serviço). 

2.8.13. OS (Ordem de Serviço) aprovadas para execução e formalizadas, não poderão 

sofrer alterações em seu conteúdo previamente negociado sem a anuência do 

Gestor Técnico. 

2.8.14. Em casos excepcionais, as Ordens de Serviço poderão sofrer alterações no 

conteúdo previamente negociado, desde que a atividade específica ainda não 

tenha sido iniciada. 

2.9. Prestação dos Serviços 

2.9.1. Durante o período de vigência contratual, o objeto desta contratação deverá 
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contemplar a prestação dos serviços descritos abaixo: 

▪ Atualização de licenças de software*; 

▪ Suporte técnico remoto; 

▪ Manutenção corretiva; 

▪ Implantação assistida. 

* A atualização das licenças de software deve considerar a atualização de versões, 

releases e patches 

2.9.1.1. Atualização de Licença de Software 

2.9.1.1.1. Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar para a DATAPREV todas as atualizações das licenças de 

software (atualização de versões, releases e patches), sem nenhum ônus 

adicional à DATAPREV; 

2.9.1.1.2. As novas versões devereão garantir o atendimento dos 

requisitos funcionais e não funcionais descritos nesse documento e em seus 

anexos, assim como outros requisitos eventualmente demandados e 

implementados pelas versões anteriores; 

2.9.1.1.3. A CONTRATADA deverá notificar à DATAPREV sobre a 

liberação de novas versões e correções de software (patches) dos serviços 

objeto deste Termo de Referência. Os avisos poderão ser encaminhados 

por e-mail, utilizando mecanismo automático de notificação. 

2.9.1.1.4. Caso as condições de licenciamento dos softwares fornecidos 

sejam alteradas pelo fabricante durante o período de garantia, as 

funcionalidades e os quantitativos definidos não deverão ser prejudicados. 

Nas situações em que a alteração na forma de licenciamento implique em 

perdas qualitativas e/ou quantitativas, licenças complementares deverão ser 

fornecidas à DATAPREV, sem custo adicional. 

2.9.1.2. Suporte Técnico 

2.9.1.2.1. Durante o período de vigência contratual, a CONTRATADA 

deverá prover os serviços de suporte técnico e manutenção corretiva para 

os produtos objeto desta contratação. 
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2.9.1.2.2. Entende-se por SUPORTE TÉCNICO as seguintes atividades: 

a) Orientações sobre uso, configuração e instalação dos softwares 

objeto desta contratação; 

b) Questões sobre compatibilidade e interoperabilidade dos 

softwares objeto desta contratação; 

c) Interpretação da documentação dos softwares objeto desta 

contratação; 

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; 

f) No caso de defeitos de software não conhecidos, a assistência 

técnica da CONTRATADA deverá enviar as informações sobre a 

falha ao fabricante do software para que o mesmo 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 softwares objeto desta 

contratação; 

h) Orientação quanto às melhores práticas para implementação de 

novas funcionalidades dos softwares objeto desta contratação; 

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

de dados; 

j) Diagnóstico / orientação quanto à análise do desempenho da 

solução; 

k) Diagnóstico / orientação quanto à tuning da solução; 

l) Apoio para execução de procedimentos de atualização para 

novas versões dos softwares objeto desta contratação. 

O serviço de suporte de software deverá incluir: 
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− Orientações sobre uso e configuração dos softwares ofertados; 

− Esclarecimentos de questões sobre compatibilidade e 

interoperabilidade dos produtos ofertados; 

− Esclarecimentos sobre a interpretação da documentação dos 

softwares ofertados; 

− Orientações para identificar a causa de uma falha de software; 

− Para os casos de defeitos de software conhecidos, devem ser 

fornecidas as informações conhecidas sobre a correção ou a 

própria correção; 

− No caso de defeitos de software não conhecidos, a assistência 

técnica da CONTRATADA deverá enviar as informações sobre a 

falha ao fabricante do produto para que o mesmo 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. 

2.9.1.3. Manutenção Corretiva 

2.9.1.3.1. Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA a disponibilização 

de soluções destinadas a corrigir problemas originados por falhas de 

software, atualização de versão, patches de correção, de configurações e 

demais procedimentos necessários objetivando o retorno do ambiente 

operacional. 

2.9.1.3.2. Toda e qualquer despesa decorrente do suporte técnico e/ou 

manutenção corretiva, realizados durante o período de vigência contratual 

será de responsabilidade da CONTRATADA. 

2.9.1.3.3. O fato de qualquer um dos produtos relacionados neste Termo 

de Referência não utilizar a última versão disponibilizada pelo fabricante, 

não poderá ser utilizado pela CONTRATADA como argumento para 

postergar eventual suporte, 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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2.9.1.3.4. O fornecimento de suporte aos técnicos da DATAPREV 

ocorrerá durante todo o prazo de vigência da contratação para trabalhos de 

integração da solução CONTRATADA com outras soluções internas ou 

externas, migração de dados, assim como outras demandas de infraestrutura 

que envolvam a solução CONTRATADA, por meio de atividades (reuniões 

técnicas, intervenções, reconfigurações, planos, procedimentos, laudos, 

pareceres técnicos). 

2.9.1.3.5. Características Adicionais de Manutenção 

− A configuração das novas versões, atualizações, releases e novas 

gerações dos produtos deverão contar com a assistência e 

suporte técnico da CONTRATANTE, que deverá, também, 

repassar para os seus técnicos os conhecimentos necessários 

para a perfeita compreensão e operação do produto com as 

inovações embutidas; 

− A CONTRATADA se obriga a informar à CONTRATANTE, de 

imediato, toda e qualquer nova versão ou release lançada pelo 

fabricante, com os respectivos detalhes técnicos, para sua 

análise e avaliação quanto à oportunidade e cronograma da 

eventual utilização dessas inovações; 

− De acordo com o resultado dos estudos e avaliações realizadas 

por ambas as partes sobre novas versões/releases da solução, a 

CONTRATANTE se reserva o direito de permanecer com a 

versão implantada da solução; 

− Em todas as atividades de manutenção e suporte técnico, os 

técnicos da CONTRATADA deverão empregar a língua 

portuguesa, exceto no uso de termos técnicos e na utilização de 

textos técnicos, que poderão estar redigidos em Inglês. 

2.9.1.4. Implantação Assistida 

A Implantação Assistida da Plataforma de Atendimento consiste na liberação 

de acessos e no fornecimento de manuais, configuração inicial e treinamento 

de forma a comprovar o atendimento da solução ofertada pela CONTRATADA, 

em um escopo pré-definido pela DATAPREV. 

A Implantação Assistida, consiste no acompanhamento dedicado e prioritário, 
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realizado pela equipe técnica da CONTRATADA, no provimento de uma 

assistência aos usuários finais e de suporte à DATAPREV no período inicial de 

implantação de uma nova solução ou módulo/componente. Estes serviços 

deverão ter as seguintes características: 

− Acompanhamento e monitoramento do ambiente de operação da solução 

implantada em conjunto com a equipe da DATAPREV; 

− Correção dos erros e não conformidades com os processos definidos, que 

sejam detectados na solução/módulos e nas rotinas e interfaces 

implementadas pela CONTRATADA; 

− Capacitação complementar de usuários finais e de suporte técnico, nos 

casos em que fique evidente que os problemas decorrem desta 

necessidade; 

− Manutenção de equipe de técnicos da CONTRATADA dedicada e/ou 

virtual (forma devidamente acordada com a CONTRATANTE), em dias 

úteis, no horário comercial (9 às 18 h), em número suficiente para 

atendimento das demandas identificadas; 

− Monitoramento, pela equipe da CONTRATADA, dos níveis de utilização e 

desempenho do sistema, recomendando e implementando ajustes nos 

parâmetros do ambiente sempre que necessário; 

− O período de Operação Assistida, para cada nova solução ou 

módulo/componente, deverá ser acordado entre as partes, devendo variar 

entre 5 e 30 dias, de acordo com a complexidade de cada solução, 

devendo, esta informação fazer parte do Plano de Implantação da solução 

elaborado pela CONTRATADA. 

2.9.2. A prestação dos serviços elencados neste item não devem imputar qualquer 

custo adicional à DATAPREV. 

2.9.3. A CONTRATADA deverá notificar formalmente à DATAPREV sobre a 

descontinuidade comercial e sobre o término do suporte técnico dos produtos 

objeto deste Termo de Referência com antecedência mínima de 6 (seis) 

meses da descontinuidade. 

2.9.4. Durante todo o período de garantia, a CONTRATADA deverá prestar os 

serviços de suporte técnico com o apoio de profissionais técnicos 

especializados. 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

35/101                                                                                                  
 

 

 

 

2.10. Registro e atendimento de ocorrências 

2.10.1. Para atendimento aos serviços de Suporte Técnico a CONTRATANTE 

disponibilizará solução própria ou CONTRATADA para registro e tratamento 

dos chamados; 

2.10.2. Alternativamente, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA o 

fornecimento de Centro de Suporte Técnico, que poderá pertencer ao 

fabricante dos produtos, à CONTRATADA ou ainda à empresa 

terceirizada/parceira formalmente designada como responsável pela 

assistência técnica aos produtos ofertados; 

2.10.3. O Centro de Suporte Técnico, indicado pela CONTRATADA, deve estar 

disponível para abertura de chamados técnicos durante 5 (cinco) dias por 

semana, 11 (onze) horas por dia, das 8h às 19h, através de discagem gratuita 

(0800), plataforma web, chatbot (mídias sociais) e/ou qualquer outro meio de 

acesso de disponibilidade imediata; 

2.10.4. A Solução fornecida pela CONTRATADA, caso solicitado, não poderá impor 

limites de acessos de usuários, devendo disponibilizar informações relativas 

aos chamados efetuados e atendidos, pendentes ou não de resolução, 

incluindo acesso a todos os relatórios técnicos gerados. Esta Solução deverá 

possibilitar a realização de consultas pela DATAPREV, a qualquer momento, 

do status, histórico e andamento do atendimento às solicitações; 

2.10.5. As soluções adotadas pela Equipe de Suporte Técnico deverão ser 

documentadas, com o objetivo de gerar bases de conhecimento (“Knowledge 

Base”), acessível via Internet pela CONTRATANTE. Adicionalmente, a 

CONTRATADA deverá prover e disponibilizar para CONTRATANTE, um FAQ 

(“Frequently Asked Questions”) de toda solução, de forma automatizada na 

Plataforma e sempre atualizado, com o objetivo de agilizar a resolução de 

dúvidas/atendimentos; 

2.10.6. A base de dados de conhecimento é de propriedade da CONTRATANTE, 

sendo vedada qualquer divulgação ou comercialização por parte da 

CONTRATADA; 

2.10.7. Os serviços de assistência técnica incluem o fornecimento de novas versões, 

atualizações, releases e novas gerações dos produtos, por força de alterações 

legais, tecnológicas ou de melhorias espontaneamente introduzidas pela 
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CONTRATADA; 

2.10.8. As alterações legais de âmbito federal, estadual ou municipal deverão ser 

fornecidas para a CONTRATANTE dentro do prazo de implementação da nova 

exigência legal sem ônus. 

2.10.9. No prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do dia seguinte à 

assinatura do Contrato / Pedido de Compra (PC), a CONTRATADA deverá 

apresentar à DATAPREV: 

a) As informações sobre os canais de atendimento para abertura dos 

chamados: número de telefone (preferencialmente, 0800) e endereço de 

website, caso solicitado o fornecimento dessa ferramenta; 

b) As informações referentes a ferramenta de abertura de chamados que 

poderão ser efetuadas, a critério da DATAPREV, com a entrega de manual 

de utilização e/ou a realização de Workshop, a ser agendado, para as 

áreas de operação da ferramenta. 

2.10.10. Cada solicitação deverá conter, no mínimo, os seguintes registros de 

informações: 

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

CONTRATADA); 

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

c) Identificação do atendente; 

d) Identificação do soLICITANTE; 

e) Data e hora da solicitação; 

f) Descrição da demanda. 

2.10.11. No provimento deste serviço por meio de telefone (0800) a CONTRATADA 

fica obrigada a permitir o recebimento de ligações de terminais fixos e 

móveis, inclusive com todos os custos da ligação. 

2.10.12. Para os atendimentos por meio de telefone (0800) ou de Call Center, o tempo 

máximo de espera deverá ser de até 03 (três) minutos. 
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2.10.13. Independente da forma que a CONTRATADA utilize para prestar a garantia 

dos serviços fornecidos (por meio de centro de suporte e assistência técnica 

do fabricante dos serviços 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 no centro de 

suporte e assistência técnica (chamados abertos por meio de telefone e de 

Website). Este acesso ao centro de suporte e assistência técnica deverá: 

a) Estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, de segunda à sexta, 

exceto os feriados; 

b) Permitir realizar filtro por chamados encerrados em determinado 

intervalo de tempo, relacionados a um contrato específico; 

c) Permitir realizar filtro por chamados com status “aberto”, com sua 

data de abertura nointervalo de tempo informado, relacionados a um 

contrato específico; 

d) Permitir a apuração do tempo total de atendimento do chamado e o 

tempo em que o  mesmo ficou sob a responsabilidade da 

CONTRATADA; 

e) 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; 

f) Exibir as informações de data e hora de forma padronizada, incluindo o 

fuso horário a ser considerado; 

g) Permitir visualizar o nível de severidade 

h) Permitir filtro por produtos (implementados e em produção) 

2.10.14. O horário de abertura de chamado será determinado conforme abaixo: 

a) Para chamados abertos pelos canais 0800 ou Call Center → o horário 

da abertura do chamado será a data e hora da ligação realizada pelo 

profissional da DATAPREV informando do problema ocorrido. Caso o 

atendente não possa informar o número de chamado neste momento, 

a mesma deverá, obrigatoriamente, informar um número de 
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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. 

2.10.15. 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 2.10.14. deste Termo de Referência. 

2.11. Níveis de serviço 

2.11.1. Deverão ser considerados os seguintes prazos e níveis de severidade para os 

chamados de Suporte Técnico e Manutenção Corretiva. 

Prazos para Solução das Ocorrências Registradas (a partir do registro da 

ocorrência) 

Severidade Informada Tempo para Solução 

1 4 horas corridas 

2 24 horas corridas 

3 72 horas corridas 

4 48 horas corridas 

a) Severidade 1 – quando ocorre a perda ou paralisação de serviços relevantes 

prestados pela DATAPREV ou atividades exercidas pela mesma, 

configurando-se como situação de emergência. Uma solicitação de serviço 

de Severidade 1 pode possuir uma ou mais das seguintes características: 

• Dados corrompidos; 

• Uma função crítica não está disponível; 

• O sistema se desliga repentinamente causando demoras excessivas e 

intermitências para utilização de recursos; 

• O sistema falha repetidamente após tentativas de reinicialização; 
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• O sistema continua em execução permanente (congelado) necessitando ser 

reiniciado pelo operador. 

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

2.11.2. O nível de severidade será atribuído pela DATAPREV no momento da 

abertura do chamado. 

2.11.3. No atendimento dos chamados, para efeitos de apuração do tempo gasto pela 

CONTRATADA para a disponibilização da solução, serão desconsiderados os 

períodos em que a DATAPREV estiver responsável por executar ações 

necessárias para a análise e solução da ocorrência. 

2.11.4. Considerando que a solução 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) ou comunicado informando sobre a solução definitiva a ser 

entregue pelo fabricante, 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, deverá ser imediatamente aberta 

uma nova ocorrência para provimento da solução definitiva, 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 A SOLUÇÃO DEFINITIVA 

(a partir do encerramento do chamado original, com a disponibilização da 

solução de contorno) 
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SEVERIDADE INFORMADA TEMPO PARA SOLUÇÃO 

1 15 dias corridos 

2 30 dias corridos 

3 45 dias corridos 

 

2.11.5. 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). 

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

definitiva, dentro dos prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá, ainda 

dentro destes prazos, emitir um parecer com previsão de novo prazo, 

contendo o histórico de maior abrangência possível das atividades 

desenvolvidas desde a abertura do respectivo chamado. 

2.11.7. Após avaliação deste parecer inicial, a DATAPREV decidirá sobre a 

periodicidade da emissão de pareceres ou laudos posteriores, até o 

fechamento final do atendimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas pelo descumprimento dos prazos estabelecidos. 

2.12. Relatórios 

2.12.1. Caso a CONTRATANTE opte por utilizar uma ferramenta da CONTRATADA, 

durante todo o período de prestação dos serviços relacionados ao objeto 

deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá apresentar, 

mensalmente, um arquivo contendo o registro de todas as ocorrências de 

suporte técnico e manutenção corretiva do mês anterior. O Relatório Mensal 

de Atendimento deverá ser encaminhado para o Gestor Administrativo 

conforme descrito no subitem 10.2. deste Termo de Referência em até 7 

(sete) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao fim do período 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; 
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d) Data e hora da solicitação; 

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

f) Descrição da ocorrência; 

g) Data e hora da solução/fechamento da ocorrência; 

h) Identificação do responsável (DATAPREV) pelo fechamento; 

i) Duração da ocorrência (em minutos); 

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

k) Classificação da ocorrência: 

• Suporte Técnico: Software 

• Suporte Técnico: Esclarecimentos de dúvidas 

• Manutenção Corretiva 

l) Informar se o chamado foi fechado com solução de contorno ou 

definitiva; 

m) Informar o número do chamado original (quando o chamado for 

originário de outro onde se tiver feito uso da solução de contorno). 

2.12.1.1. O atraso no envio do Relatório Mensal de Atendimento, 

descrito no subitem 2.12.1. deste Termo de Referência, 

implicara 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. 

2.12.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, um arquivo 

contendo o registro de todas as OS (Ordens de Serviço) abertas 

e/ou fechadas relacionadas aos serviços de Orientação Técnica no 

mês anterior. O Relatório Mensal de OS deverá ser encaminhado 

para os Gestores Administrativo e Técnico conforme descrito no 

item 10. deste Termo de Referência, em até 7 (sete) dias úteis, 

contados a partir do dia seguinte ao fim do período de prestação 

de serviços e deverá estar no formato XLS (para ambiente MS 

Windows) ou outro formato definido em comum acordo. O mesmo 
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deverá conter as seguintes informações de cada OS (Ordem de 

Serviço): 

a) Número de registro/ chamado; 

b) Número da OS (Ordem de Serviço); 

c) Identificação do atendente; 

d) Identificação do solicitante; 

e) Data e hora da solicitação (Horário de Brasília); 

f) Descrição dos serviços solicitados; 

g) Data e hora da reunião de definição do escopo da demanda 

(Horário de Brasília); 

h) Data e hora da conclusão do serviço (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) 

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

Administrativo, conforme descrito no subitem 10.2 deste Termo de 

Referência, e informado a CONTRATADA na Reunião de Abertura 

Contratual, definida no subitem 2.7.7. deste Termo de Referência. 

2.13. Acesso ao site do fabricante 

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

serviços fornecidos que constituem o objeto deste Termo de Referência para: 

a) Consultar quaisquer bases de dados de sua propriedade disponíveis para 

usuários; 
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b) Efetuar downloads de quaisquer atualizações de software ou 

documentações relativas aos objetos e termos da contratação. 

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

ofertado o nível com maior grau de privilégios, permitindo o limite de acesso 

ao ambiente/solução dos objetos contratados. 

2.14. Uso da língua portuguesa 

2.14.1. Em todas as atividades de suporte técnico, capacitação técnica, orientação 

técnica, assistentes virtuais e soluções de transbordo 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 a 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. 

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

feitos em língua portuguesa. 

2.14.3. O(s) relatório(s) constante(s) do subitem 2.12. deste Termo de Referência 

deverá(ão) ser apresentado(s) com conteúdo em língua portuguesa. 

2.15. Avaliação do fornecedor 

2.15.1. 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. 

2.15.2. Serão avaliados os seguintes critérios: 
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a) Comunicação: Avaliação qualitativa da comunicação do fornecedor, 

como: clareza na informação, formas de solicitações e questionamentos à 

DATAPREV, educação e nível de formalidade no atendimento, e tempo de 

resposta às solicitações da DATAPREV. 

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

atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou 

corretivas adotadas . 

c) Organização: Demonstra planejamento, integração e controle das 

atividades, cumprindo os prazos acordados, disponibilidade de pessoal 

com domínio dos serviços e conhecimento das atividades. 

2.15.3. Para os critérios descritos acima serão atribuídas notas de 0 (zero) a 20 (vinte), 

cuja média resultará em um dos conceitos abaixo: 

Péssimo (de 0 a 4,9) Regular (de 5 a 7,4) Bom (de 7,5 a 8,9) Ótimo (de 9 a 20) 

2.15.4. 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. 

2.16. Obrigações da contratada 

2.16.1. Em até 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte à assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar possuir 

mão de obra qualificada de pelo menos 1 (um) profissional especializado e 

credenciado pelo fabricante, com conhecimento nos softwares contratados 

para realizar as atividades de instalação e migração. 

Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de 

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

exigidas. 

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

a) Arcar com eventuais despesas de deslocamento, hospedagem e 

alimentação dos instrutores; 

b) Providenciar toda a infraestrutura física e tecnológica necessária à 
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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 DATAPREV. 

2.16.3. Em até 30 (vinte) dias, contados a partir do dia seguinte da assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar  possuir mão 

de obra qualificada de pelo menos 01 (um) profissional para realizar os serviços 

de orientação  técnica, em conformidade com o exigido neste Termo de 

Referência. 

Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de 

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

exigidas. 

2.16.4. Em até 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte da assinatura do 

Pedido de Compra / Contrato, a CONTRATADA deverá comprovar  possuir mão 

de obra qualificada de pelo menos 01 (um) profissional para realizar os serviços 

de suporte técnico e manutenção corretiva, em conformidade com o exigido 

neste Termo de Referência. 

Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de 

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

exigidas 

2.16.5. O vínculo jurídico-legal do(s) profissional(ais) citado(s) no(s) subitem 2.16. 

deste Termo de Referência com a CONTRATADA pode ser: empregatício, 

societário ou contratual.  

2.16.6. Por ocasião da assinatura do Pedido de Compra / Contrato, a CONTRATADA 

deverá apresentar declaração do fabricante comprovando o atendimento às 

exigências descritas neste Termo de Referência. 

2.16.7. Quando cabível, a CONTRATADA deverá, em até 20 (vinte) dias úteis, 

contados a partir da assinatura  do contrato, cadastrar seus itens no 

FINAME/BNDES,  informando o código FINAME do(s) bem(ns) fornecido(s) ou a 

ser(em) fornecido(s). 

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

devem considerar somente os feriados nacionais. 
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2.16.9. CONTRATADA deverá se abster de divulgar ou repassar quaisquer dados e 

informações, salvo se expressamente autorizado pela CONTRATANTE. 

2.16.10. A Solução da Plataforma de Atendimento e Relacionamento 

Automatizado Multicanal – CzRM deve propiciar que os modelos de canais 

de atendimento, 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. 

2.17. Obrigações da contratante 

2.17.1. Em relação à prestação dos serviços de capacitação, a DATAPREV deverá: 

a) Comunicar à CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis 

antes do início de cada capacitação, a relação de treinandos, para que 

sejam iniciados todos os preparativos necessários à adequada prestação 

do serviço, ressalvados os casos fortuitos e de força maior; 

b) Fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço/objeto contratual, 

comunicando à CONTRATADA toda e qualquer deficiência e/ou 

irregularidade relacionada com a entrega  do objeto, diligenciando nos 

casos que exigirem providências corretivas; 

c) Aferir a qualidade da capacitação por meio do Relatório de Avaliação 

Consolidado enviado pela CONTRATADA e emitir o relatório de 

Avaliação Final Capacitação de cada turma. 

3. LOCAL DE ENTREGA E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Superintendência de Atendimento e Produtos - SUAP 

End.: Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, RJ, CEP 22280-040 
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4. PRAZO DE ENTREGA/VIGÊNCIA 

4.1. Os componentes de software que integram a solução CONTRATADA, deverão ser 

disponibilizados ao Gestor Técnico do contrato nos prazos acordados no Plano de 

Instalação e Migração. A CONTRATADA deverá entregar e instalar a solução no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

4.2. A CONTRATADA deverá entregar ao Gestor Técnico do contrato as documentações 

descritas abaixo: 

a) Documentação de registro de entrega de produtos de acordo com o Plano de 

Instalação e Migração e/ou ordem de serviço; 

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 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. 

4.3. Os produtos serão considerados entregues e o Termo de Recebimento/Aceite 

será emitido pela DATAPREV em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da 

ocorrência dos fatos abaixo: 

a) A CONTRATADA realizar as entregas de acordo com o plano de implantação 

e/ou ordens de serviço emitidas e aderente aos termos deste Termo de 

Referência e seus anexos; 

b) A DATAPREV realizar a conferência e validação dos serviços recebidos de 

acordo com o plano de implantação e/ou ordem de serviço e demais condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;  

c) As atualizações serem efetivamente aplicadas e a documentação comprobatória 

ser entregue à DATAPREV pela CONTRATADA, nos termos Termo de 
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Referência e seus anexos. 

4.4. A CONTRATADA deverá 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) A CONTRATADA deverá encaminhar documento, em meio eletrônico, que 

comprove a aplicação das atualizações em todos os produtos instalados. 

4.5. Deverão ser entregues pela CONTRATADA, total e irrestritamente, a 

documentação de todos os produtos finais dos trabalhos de Orientação Assistida, 

como levantamento dos processos, integrações sistêmicas, painéis indicadores e 

parametrizações na Solução Integrada, de acordo com a validação da DATAPREV; 

4.6. A Implantação Assistida da Solução Tecnológica consiste na liberação de acessos e 

no fornecimento de manuais, configuração inicial e treinamento de forma a 

comprovar o atendimento da solução ofertada pela CONTRATADA, em um escopo 

pré-definido pela DATAPREV. O objetivo é a disponibilização imediata e o 

levantamento inicial da Solução de Assistente Virtual Inteligente Multicanal, com a 

identificação daqueles prioritários e o agrupamento em ondas para a 

parametrização na Plataforma; 

4.7. Cada Solução de Assistente Virtual Inteligente Multicanal deverá construir e 

configurar na Plataforma de Atendimento, devidamente integrados com os 

respectivos processos, atendendo ao descrito neste Termo de Referência e seus 

anexos; 

4.8. O desembolso pela DATAPREV ao fornecedor ocorrerá conforme a conclusão da 

implementação de cada item contratado, considerando as entregas definidas. 

4.9. A vigência contratual será de 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do 

Pedido de    Compras (PC) / Contrato. 

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

5. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA 

O prazo de garantia de 60 (sessenta) meses, a partir da data de emissão do Termos de 

Aceite/Recebimento descrito no subitem 4.3. deste Termo de Referência, independe 

do prazo de vigência contratual. 
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6. SIGILO E INVIOLABILIDADE 

A CONTRATADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que 

eventualmente possa ter acesso, durante os procedimentos de armazenamento no 

Datacenter, manutenção dos produtos instalados e assistência técnica, devendo ainda 

atender ao seguinte: 

6.1. Assinar TERMO DE SIGILO que se encontra no ANEXO V, a fim de garantir o sigilo e 

a inviolabilidade das informações a que eventualmente possa ter acesso, durante a 

prestação dos serviços de de suporte técnico remoto e manutenção corretiva; 

6.2. Manter todo o material produzido para a CONTRATANTE sob condições reservadas, 

não podendo colocá-los à disposição de terceiros, a qualquer título e tempo. Além 

de manter sigilo sobre todas as informações obtidas junto ao CONTRATANTE; 

6.3. Garantir, através de contrato, que os dados e informações contidas nos repositórios 

da solução CONTRATADA são de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, não 

podendo a CONTRATADA utilizá-los, cedê-los e/ou explorá-los; 

6.4. Assinar Termo de Confidencialidade, anexado a este documento. 

7. FATURAMENTO 

7.1. Fornecimento da Plataforma Tecnológica para Atendimento Automatizado 

Multicanal CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente, abrangendo ainda 

as integrações mínimas com o ambiente da DATAPREV: Mensal, mediante o 

envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela 

CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite da Solução 

conforme subitem 4.3. deste Termo de Referência. 

7.2. Serviço de Suporte Operacional da Plataforma Tecnológica Automatizado 

Multicanal CzRM, inclusive de Assistente Virtual Inteligente: Mensal, mediante o 

envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela 

CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite da Solução 

conforme subitem 4.3. deste Termo de Referência. 

7.3. Fornecimento de Assistentes Virtuais e Bases de Conhecimento. Sob demanda: 

O serviço contratado será efetivamente pago mensalmente à partir de sua 

implementação e aceite pela DATAPREV, em valor fixo, correspondente ao 

quantitativo demandado, durante sua disponibilidade para o ambiente de produção, 

após a emissão do respectivo Termo de Aceite, com a conclusão do serviço e o 
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produto disponível para o ambiente de produção. 

7.4. Curadoria das Assistentes Virtuais e Bases de Conhecimento. Sob demanda: 

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

pela CONTRATADA, após a emissão do respectivo Termo de Aceite, com a 

conclusão do serviço e o produto disponível para o ambiente de produção. 

7.5. Orientação Técnica Especializada. Sob demanda: Mediante o envio pela 

DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, 

correspondente ao quantitativo de atendentes demandados, após a emissão do 

respectivo Termo de Aceite, com a conclusão do serviço e o produto disponível 

para o ambiente de produção. 

7.6. Migração das soluções em operacionalidade internamente na DATAPREV e dos 

seus Clientes: Mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do 

serviço prestado pela CONTRATADA, correspondente ao quantitativo de migrações 

efetivadas, conforme subitem 1.3.f.1. deste Termo de Referência, após a emissão 

do respectivo Termo de Aceite, com a conclusão do serviço e o produto disponível 

para o ambiente de produção. 

7.7. Capacitação (turma presencial ou síncrona (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, conforme ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA deste Termo de Referência 

7.8. 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 de a 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. 

7.9. Licenças de uso. Sob demanda: Mensal, à partir de sua implementação e aceite 

pela DATAPREV, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do 

serviço prestado pela CONTRATADA, correspondente ao quantitativo de unidades 

demandadas, disponíveis para o ambiente de produção, apresentadas em relatório 

que demonstre o "setup" das licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes. 

7.10. Módulo adicional do Assistente Virtual Inteligente. Sob demanda: Mensal, à 
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partir de sua implementação e aceite pela DATAPREV, mediante o envio pela 

DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, 

correspondente ao quantitativo de unidades demandadas, disponíveis para o 

ambiente de produção, apresentadas em relatório que demonstre o "setup" das 

licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes, bem como a ordem de serviço 

que autoriza o incremento, limitado aos quantitativos estabelecidos nos itens 12, 

13, 14 e 15 do subitem 1.2. deste Termo de Referência. 

7.11. Módulo Adicional de escuta e análise de interações em mídias sociais, com 

capacidade de captura de até 100.000 (cem mil) menções, por mês. Sob 

demanda: Mensal, à partir de sua implementação e aceite pela DATAPREV, 

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

pela CONTRATADA, correspondente ao quantitativo de unidades demandadas, 

disponíveis para o ambiente de produção, apresentadas em relatório que demonstre 

o "setup" das licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes. 

7.12. Módulo Adicional de campanha para envio por SMS, PUSH e e-mail, com 

capacidade de até 100.000 (cem mil) envios, por mês. Sob demanda: Mensal, à 

partir de sua implementação e aceite pela DATAPREV, mediante o envio pela 

DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, 

correspondente ao quantitativo de unidades demandadas, disponíveis para o 

ambiente de produção, apresentadas em relatório que demonstre o "setup" das 

licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes. 

7.13. Módulo adicional de Analitycs (Big Data). Pacote com capacidade de 

armazenamento e processamento de até 1TB (um Terabyte) por mês. Sob 

demanda: Mensal, à partir de sua implementação e aceite pela DATAPREV, 

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

pela CONTRATADA, correspondente ao quantitativo de unidades demandadas, 

disponíveis para o ambiente de produção, apresentadas em relatório que demonstre 

o "setup" das licenças adquiridas e/ou capacidades de volumes. 

7.14. A CONTRATADA deverá enviar a documentação de cobrança diretamente à 

Unidade Centralizada de Recebimento – UCR, situada na R. Prof. Álvaro 

Rodrigues, nº 460, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22280-040, dentro do 

horário comercial, indicando o número do Pedido de Compra/Contrato, o número de 

medição descrito no Relatório de Medição e o período de prestação de serviço 

(quando for o caso). 
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8. PAGAMENTO 

8.1. 15 (quinze) dias após recebimento da fatura pela DATAPREV. 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados no subitem 2.7. 

– PLANEJAMENTO deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA. O 

descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 

cumulativamente conforme o caso.  

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

conforme descrito abaixo: 

a) Para atrasos de até 20 (vinte) dias corridos → multa de 0,1% (um décimo 

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

b) Para atrasos superiores a 20 (vinte) 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. 

9.2. Será aplicada multa pelo atraso causado pela CONTRATADA na entrega dos 

serviços  contratados, conforme descrito no subitem 1.2. 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 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia do valor total dos serviços fornecidos; 

 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa descrita na 

alínea “a” será substituída por multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 

dia, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor caucionado em 

garantia do cumprimento das obrigações contratuais. 

9.3. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, na instalação e 

migração dos produtos contratados e indicados nos ANEXOS I e II, conforme 

descrito no Plano de instalação e migração deste Termo de Referência. 
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O cálculo do valor da multa variará de acordo com o número de dias de atraso, 

conforme descrito abaixo: 

a) Para atrasos de até 20 (vinte) dias corridos → multa de 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia do valor total do item Instalação e Migração; 

 

b) Para atrasos superiores a 20 (vinte) 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 20% (vinte por cento) do valor total do item 

Instalação e Migração. 

9.3.1. Caso a CONTRATADA descumpra os prazos descritos no subitem 9.3. 

deste Termo de Referência, simultaneamente, a multa descrita no 

subitem 9.2. (alíneas a e b) deste Termo de Referência, será substituída 

por multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o limite máximo de 20% (vinte 

por cento) do valor total do item Implantação, pelo atraso, causado pela 

CONTRATADA, na instalação e migração dos serviços contratados. 

9.4. 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 VIII – CAPACITAÇÃO 

TÉCNICA deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA. O 

descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 

cumulativamente conforme o caso. 

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

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

pela CONTRATADA, na realização de cada turma da capacitação. O 

descumprimento do prazo de cada turma implicará em uma nova multa, 

aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

9.6. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor de cada turma do item 

Capacitação caso o resultado alcançado com a aplicação da avaliação da 

Capacitação Técnica seja considerado INSATISFATÓRIO, conforme descrito no 

ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência. O 

resultado INSATISFATÓRIO de cada turma implicará em uma nova multa, 

aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

9.7. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em garantia do 
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cumprimento das obrigações contratuais, de 1% (um por cento) ao dia, até o limite 

máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 

cumprimento dos prazos relacionados nos subitens 2.8.4. e 2.8.5. (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. 

9.8. 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 2.8.4. deste Termo de Referência. O descumprimento do prazo de 

cada Ordem de Serviço implicará em uma nova multa, aplicadas 

cumulativamente conforme o caso. 

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

das informações sobre os canais de atendimento, conforme descrito nos 

subitens 2.10.9. e 2.10.10. 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 20 (vinte) 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 20 (vinte) 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. 

9.10. Será aplicada multa pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no 

fornecimento das informações sobre a descontinuidade dos serviços, 

conforme descrito no subitem 2.9.3. deste Termo de Referência. 

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

atraso, conforme descrito abaixo: 
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a) Para atrasos de até 15 (quinze) dias corridos → multa de 0,5% 

(cinco décimos por cento) ao dia do valor caucionado em garantia 

do cumprimento das obrigações contratuais; 

b) Para atrasos superiores a 15 (quinze) dias corridos → a multa 

descrita na alínea “a” será substituída por multa de 1% (um por 

cento) ao dia, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor 

caucionado em garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais. 

9.11. 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 no cumprimento 

dos prazos relacionados no subitem 2.11.1. (Prazos para Solução das 

Ocorrências) deste Termo de Referência, causado pela CONTRATADA, 

para cada chamado registrado pela DATAPREV. 

9.12. Será aplicada multa, calculada com base no valor caucionado em 

garantia do cumprimento das obrigações contratuais, de 1% (um por cento) ao 

dia, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), pelo atraso, causado pela 

CONTRATADA, no fornecimento da solução definitiva para as ocorrências 

de software, conforme descrito no subitem 2.11.4. deste Termo de 

Referência. O descumprimento do prazo de cada chamado registrado pela 

DATAPREV implicará em uma nova multa, aplicadas cumulativamente 

conforme o caso. 

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

do cumprimento das obrigações contratuais, de até 5% (cinco por cento), 

pelo atraso, causado pela CONTRATADA, no fornecimento de qualquer um 

dos relatórios, conforme descrito no subitem 2.12.  deste Termo de 

Referência. 

9.14. Será aplicada multa pela indisponibilidade do serviço, causada pela 

CONTRATADA, quando  inferior aos valores descrito no ANEXO II – 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS deste Termo de Referência. 

Verificada a disponibilidade menor ao mínimo contratado, desconto de 20% 

(vinte por cento) do valor da Nota Fiscal/Fatura do mês correspondente, 

referente ao subitem 1.2. (Quadro: Objeto da Contratação do Serviço) deste 

Termo de Referência, por hora, até o limite de 200% (duzentos por cento). No 
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caso de fração de hora, a glosa será calculada de forma proporcional. 

9.15. Será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) à 20% 

(vinte por cento) do valor total do respectivo Pedido de Compras / Contrato 

pelo inadimplemento contratual relacionado às situações não previstas 

nos subitens anteriores. 

9.16. As multas constantes nesse item poderão ser aplicadas cumulativamente 

conforme o caso e são meramente moratórias, não isentando a CONTRATADA 

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

9.17. As multas constantes do subitem 9.7. e dos subitens 9.10. ao 9.14. deste 

Termo de Referência, 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 Solução 

Técnológica Multicanal para atendimento, gerenciamento do 

relacionamento com o cidadão, incluíndo  Assistente Virtual Inteligente. 

9.18. Caso o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para a contratação de 

Licenças 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. 

9.19. À CONTRATADA será garantido o direito à apresentação de defesa prévia, no 

prazo de 5 (cinco) 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. 

10. GESTÃO CONTRATUAL 

10.1. Gestão Técnica – Departamento de Monitoramento e Atendimento - DEMA 

10.1.1. Fiscais – Empregados designados pela SUAP. 

10.2. Gestão Administrativa – Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de 

Contratos – DGFC. 

10.2.1. Fiscais – Empregados designados pela DGFC. 
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11. ANEXOS 

▪ ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS 

▪ ANEXO II – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

▪ ANEXO III – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

▪ ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

▪ ANEXO V – TERMO DE SIGILO 

▪ ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

▪ ANEXO VII – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 

▪ ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

▪ ANEXO IX – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

58/101                                                                                                  
 

 

 

 

ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

Item Geral da Aplicação 

1.  Prover funcionalidades que permitam fornecer Atendimento Multicanal 

Automatizado 24h x 7d possibilitando o atendimento realizado, no mínimo, 

através de portal web, chat, e-mail, telefone, assistentes virtuais, mídias sociais 

(Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, Twitter, etc.)  

2.  Possuir interface única para o atendimento dos chamados, independentemente 

do canal escolhido de abertura pelo usuário/cidadão; 

3.  Ter capacidade de fornecer recursos de aprovação, rejeição, consultas de 

solicitações, considerando o fluxo de trabalho em um dispositivo móvel, como 

um iOS ou Android. 

4.  Disponibilizar mecanismos que permitam extrair ou receber dados provenientes 

de banco de      dados relacionais, não relacionais, internos ou externos ao 

ambiente da DATAPREV, por exemplo, documentos, planilhas, e-mails, , entre 

outros, em grande volume e variedade de formatos. 

5.  Fornecer ferramentas de gestão e evolução da base de conhecimento, como 

dicionário  de   sinônimos, palavras irrelevantes (step words), correção de erros de 

digitação para melhorar a precisão e relevância da busca. 

6.  Possuir capacidade analítica, integrada, de forma a permitir a gestão 

operacional, gerencial e estratégica pelo uso de todos os dados disponíveis 

(incluídos, mas não limitados a, documentos, e-mails, postagens de redes 

sociais, transações, sistemas legados, etc), sistêmicos e não-sistêmicos, 

estruturados e não-estruturados, com capacidade de armazenamento desses 

dados em arquitetura de sistema de arquivos distribuídos, e considerando 

espelhamento triplo, com suporte da fabricante. 

7.  

 

A solução deve permitir que os fluxos conversacionais sejam personalizados 

para cada canal distinto, permitindo que o conteúdo possa ser adaptado pelo 

designer conversacional conforme a necessidade, do tipo storytelling. 

8.  Contemplar a funcionalidade de chat proativo, oferecendo ao cidadão / 

usuário a possibilidade de realizar uma interação via chat a partir de um “pop-

up” (convite). 

9.  
Permitir a interação do cidadão, usuário ou cliente através de videochamadas 

utilizando as principais plataformas, no mínimo, MS Teams, Zoom, Skype, 

Whatsapp e Telegram, conforme a necessidade da empresa e disponibilidade 

de API por parte das Solução de videochamadas.  

10.  
Permitir a interação do cidadão, usuário ou cliente através de comando de voz 
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utilizando as principais mídias sociais, no mínimo, MS Teams, Zoom, Skype, 

Whatsapp e Telegram, conforme a necessidade da empresa e disponibilidade 

de API por parte das soluções citadas. 

11.  
A solução deve possuir a capacidade de padronização de telefones, validação 

e verificação  de e-mails para o mercado brasileiro.  

12.  
A solução deve possuir a capacidade de correção e padronização de 

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

acentuação e abreviação. 

13.  
A solução deve possuir, previamente implantada ou de forma nativa, a 

capacidade de validação automática de CPF, CNPJ e Título de Eleitor. 

14.  
Possuir capacidade de prover ou integrar com sistema de CTI (“Computer 

Telephony Integration”) para auxílio ao atendente, tais como: Atender, Pausar, 

Desligar, Status (Disponível, Ocupado e Em Ligação), Fazer Ligações, Identificar 

Ligações. 

15.  
Realizar monitoramento dos chamados abertos em todos os níveis de 

atendimento, emitindo notificações, por email, SMS, whatsapp e outras midias 

sociais, de forma configurada, para atendimento de exigências/demandas 

pendentes de forma periódica (parametrizada). 

16.  
Notificação, por email, SMS, whatsapp e outras midias sociais, de forma 

configurada, do atendente quando do retorno das informações/pendências 

atendidas. 

17.  
Identificação e agrupamento dos chamados vinculados a um determinado 

problema/incidente; 

18.  
Tratamento de forma agrupada (em lotes) dos chamados vinculados a um 

mesmo problema/incidente. 

19.  
A Solução deve ser capaz de ofertar a troca de canais automaticamente, com 

base em regras de negócio pré-definidas (exemplo: Nos casos em que o 

atendimento por voz está com o tempo de espera prolongado, o usuário pode 

escolher continuar a conversa por WhatsApp, recurso também conhecido como 

call-back). 

20.  
O produto precisa ter a capacidade de oferecer menus de acesso rápido com 

base nos itens mais acessados por todos os usuários e por categoria de 

conteúdo. 

21.  
A Solução necessita permitir a parametrização de grau de confiança das 

respostas. 

22.  O produto permite o cadastramento, alteração, importação e exportação de 

recursos essenciais abaixo: 

• Entidades 
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• Intenções 

• Sinônimo 

• Palavras a serem ignoradas 

• Acrônimos 

• Palavras que representam perguntas ou negação 

• Relações 

• Conhecimentos / Regras 

• Diálogos 

23.  A Solução deve ser capaz de realizar timeout do usuário 

Base de Conhecimento 

24.  
Permitir a criação de bases de conhecimento com informações textuais em 

quaisquer tipos e  formatos (estruturado e não estruturado), contendo processos 

de negócio, regras de contratação e condução de serviços e produtos e 

quaisquer informações que sejam consideradas pertinentes pela DATAPREV. A 

base de conhecimento deve aceitar  informações e dados, incluindo, sem a eles 

se limitar, arquivos de linguagem de marcação de  hipertexto, scripts, registros, 

áudio, planilhas, gráficos, imagens, applets ou servlets, entre outros. 

25.  
Processar e indexar todo o conteúdo da solução de forma automática durante o 

processo de    sua  inserção, independente de sua natureza (estruturada e não-

estruturada, sistêmica e não-sistêmica). 

26.  
Identificar dentre os relatórios, consultas ou análises personalizadas, os 

dados/informações que são mais e menos   utilizados pelos usuários. 

27.  
Disponibilizar uma Base de Conhecimento do Atendimento como parte da Base 

de Conhecimento corporativa, com espaços específicos para a disponibilização 

de templates, de documentos por cliente, por serviços compartilhados com o 

próprio usuário. 

28.  
Disponibilizar acesso do usuário à Base de Conhecimento, no espaço criado 

especificamente   para compartilhamento de conhecimento com o mesmo. 

29.  
Disponibilizar um fluxo de publicação de documentos na base de 

conhecimento, contemplando no mínimo três níveis: o de conteudista, validador 

e publicador. 

30.  
Disponibilizar funcionalidade que informe ao publicador o momento em que 

o seu   documento precisa ser revisado, garantindo a parametrização de 

manutenção ou não do documento na base.  

31.  
Permitir publicação de FAQs e tutoriais (na forma de vídeos, textos, tabelas, 

apresentações, infográficos, etc) para consulta, orientações e referência aos 

clientes e usuários finais, a partir de busca por palavras-chave, e gestão 

efetuada pela DATAPREV (inclusão, atualização, consulta, exclusão e publicação 
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dos materiais/arquivos). 

32.  
Coletar e monitorar indicadores de atualização dos conteúdos e interação dos 

usuários/cidadãos com a base de conhecimento para  manter a qualidade e 

relevância dos mesmos (qualidade de avaliação, conteúdo e atualização das 

bases etc.). 

33.  
Prover uma base de conhecimento para armazenamento das informações para 

o atendimento, de forma organizada por categorias, grupos, clientes e usuários, 

permitindo a geração de estatísticas confiáveis e de relatórios automatizados ou 

não. 

34.  
Permitir o consumo das bases de conhecimento através de todos os canais de 

atendimento que compreendem a solução CONTRATADA. 

35.  
Permitir o cadastro, visualização e edição de conteúdo com base nas 

credenciais de acesso definidos pelo administrador. 

Atendimento / Operacional 

Chatbot 

36.  
Prover assistente virtual por serviço/aplicação, para atendimento de clientes e 

cidadãos, utilizando tecnologia de inteligência artificial, por árvore de decisão e 

entendimento de linguagem natural. 

37.  
Permitir o transbordo do atendimento do chatbot para um atendente humano. 

38.  
A solução deverá possuir a capacidade de avaliação de SLO (Objetivos de Nível 

de Serviço).  

39.  
Permitir o tratamento do número mínimo de diálogos por mês, estabelecidos 

pela DATAPREV. Entende-se por diálogo, as sessões, interações e mensagens 

estabelecidas entre a solução e o usuário, de acordo com a métrica operacional, 

levando em consideração os quantitativos mínimos, descrito no Termo de 

Referência. 

40.  
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. 

41.  
As transações da SOLUÇÃO registradas em log devem conter, no mínimo: 

timestamp e descrição do assunto. 

42.  
Os registros de horas devem estar sincronizados com a hora oficial de Brasília, 

no caso de instalação em nuvem pública. 

43.  
Para os módulos da SOLUÇÃO 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) 
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44.  
A SOLUÇÃO deve ser aderente ao protocolo PII – Personal Identifiable 

Information (Informações de identificação pessoal), referente a informações 

confidenciais que identificam um usuário 

45.  
O servidor de aplicação, caso seja disponibilizado pelo fornecedor, para a 

instalação e execução dos módulos da SOLUÇÃO internos à CONTRATANTE, 

não poderá gerar dependência tecnológica entre a SOLUÇÃO e o servidor de 

aplicação, que impeça a substituição desta tecnologia para outra da mesma 

natureza, inviabilizando a continuidade do funcionamento da SOLUÇÃO em 

servidor de aplicação diferente. (Aceita-se documentação) 

46.  
As interfaces gráficas de governança devem ser responsivas devendo permitir o 

redimensionamento da tela sem perda de funcionalidade. 

47.  
As API disponibilizadas pela SOLUÇÃO deverão ser acessadas por meio de REST 

API. 

48.  
A SOLUÇÃO deve possibilitar estabelecer valor limite de confiança para os 

Chatbots. Se a resposta retornada pelo Chatbot for menor que o limite 

estabelecido deverá gerar intenção de fallback. 

49.  
A SOLUÇÃO deve disponibilizar a funcionalidade de Processamento de fala TTS 

(Text to Speech) e STT (Speech to Text) integrada ao chat room. 

50.  
A SOLUÇÃO deve suportar o protocolo CAS (Central Autentication Service) nas 

funcionalidades de autenticação minimamente nos módulos de administração e 

curadoria de Chatbot, governança e dashboard. 

51.  
SOLUÇÃO para Chatbot deverá estar disponível em regime de 24x7 durante o 

período do contrato. (Aceita-se documentação) 

52.  
Deverá ocorrer no mínimo 600 requisições simultâneas de Chatbot, com tempo 

máximo de resposta (diferente de fallback) de 10 a 50 milissegundos. 

Fallback: é uma opção a ser utilizada caso a opção preferida não esteja 

disponível. 

53.  
A SOLUÇÃO deverá permitir o suporte de forma remota da DATAPREV para 

seus usuário/cidadão. 

54.  
A Solução deve ser capaz de permitir que o mesmo chatbot possa ser 

conectado a mais de um canal, possuindo estrutura capaz de se adaptar ao 

modelo de linguagem e de recursos disponíveis nos diversos canais. 

55.  
O produto pode testar fluxos conversacionais, respostas e lógicas de decisão de 

maneira automatizada através de recurso próprio da solução. 

56.  
O produto deve ser capaz de metrificar estes testes, além de exportar os 

resultados para análise de intenções ou diálogos que não foram interpretados 

corretamente.  

57.  
A Solução deve ser capaz de criar versões ou pacotes de conteúdo, de forma a 

garantir a rápida validação dos conteúdos antes de serem inseridos no 
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ambiente produtivo, da mesma forma, deve ser possível a reversão de versões 

anteriores, por meio de lógica de backup.  

58.  
A Solução deve possuir gestão de aprovação, de modo a permitir que o 

conteúdo possa ser promovido a produção apenas por pessoas que possuem 

tal direito.  

59.  A solução deve possuir a capacidade de disponibilizar uma hierarquia entre os 

assistentes virtuais, devendo compartilhar os seus conteúdos. 

60.  Possuir a capacidade de criação de conteúdos reutilizáveis, (mantendo a 

integridade em todos os assistentes virtuais). 

61.  A Solução deve verificar de maneira objetiva a decomposição do processamento 

de linguagem natural de modo a analisar as dependências, relações e acurácia 

das respostas oferecidas pela NLU. 

62.  A Solução deve possuir uma interface de gerenciamento de intenções não 

compreendidas pelo chatbot, de modo a permitir que a Solução seja treinada 

com novos conteúdos ou intenções após análise humana. 

Dashboard 

63.  
Possibilitar a criação de relatórios gerenciais, operacionais e estatísticos de 

utilização da Plataforma, com informações de acesso de usuários, perguntas 

mais realizadas, detalhadas por níveis de domínio, classificação de relevância 

dos resultados, e demais informações necessárias que permitam ações de 

otimização de seu uso. 

64.  
Possuir capacidade de Machine Learning integrada à solução de atendimento 

para  idenfiticação dos padrões de comportamento operacionais, estratégicos 

e gerenciais, dos processos internos e externos. 

65.  
Suportar a criação de painéis de análise através de interface amigável, do 

tipo, "clicar e arrastar", sem programação ou desenvolvimento adicional, sem 

limitação com relação à quantidade de acessos.  

66.  
Permitir a criação de painéis com suporte aos seguintes tipos de 

visualizações: mapas,  gráficos, tabelas estáticas e dinâmicas, gráfico do tipo 

treemap, gráfico do tipo radar, nuvem de palavras, mapa de calor, recursos de 

drill down e display de resultados.  

67.  
Permitir que os relatórios e painéis sejam salvos e compartilhados entre um 

grupo específico  de usuários, permitindo que os mesmos consigam alterar as 

formas de visualização e os filtros  usados, criando a partir daí novas análises.  

68.  
Permitir o cálculo de clusterização, identificação de outliers, criação de linha de 

referência por  (máximo, mínimo, média e mediana), criação de linha de 
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tendência e criação de projeção (forecast), sem necessidade de programação, 

na mesma interface de criação dos painéis. 

69.  
Permitir a criação de análises e gráfico na mesma tela de trabalho, 

simultaneamente, de forma que os filtros e seleções aplicados reflitam em 

todas as análises, evidenciando a relação existente entre elas. 

70.  
Suportar a sugestão automática do tipo de visualização, considerando a 

natureza das  dimensões e métricas selecionadas para criação de um painel, 

permitindo ao usuário modificá-la. 

71.  
Disponibilizar uma biblioteca de funções: lógicas, de conversão, matemáticas, 

analíticas, estatísticas, cadeias de caracteres entre outras, para serem utilizadas na 

confecção de análises pelos usuários de negócios. 

72.  
Disponibilizar dashboard para o atendente, com informações relativas: ao 

usuário que está fazendo uma solicitação (de forma exemplificativa: registros 

anteriores, pendentes, posição do mesmo na estrutura hierárquica do cliente, 

telefone, e-mail, estatísticas de indicadores), estabelecidos pela gestão (de 

forma exemplificativa: tíquetes do cliente por serviço, tempo médio de 

atendimento por tíquete do atendente, tempo i n d i v i d u a l  ( p o r  

á r e a / u n i d a d e  d e  a t e n d i m e n t o )  e  t o t a l  de resolutividade da 

DATAPREV, etc); chamados pendentes de atendimento com prazos 

parametrizáveis (menor e maior que os prazos do ANS); ranking com os 

melhores e piores tempos de atendimento (individual e por área/unidade de 

atendimento) aos incidentes abertos que estão sendo tratados. 

73.  
Permitir o tratamento dos diálogos. Entende-se por diálogo, as sessões, 

interações e mensagens estabelecidas entre a Solução e o usuário, de acordo 

com a métrica operacional, levando em consideração os quantitativos mínimos, 

descrito no Termo de Referência. 

74.  
Disponibilizar dashboards por perfil de usuário com informações 

personalizadas. 

75.  
Identificar e associar automaticamente tickets/incidente de mesma 

natureza/produto  

76.  
Permitir tratamento de tickets em lote  

77.  
Notificar atendente/usuário em movimentações/alterações do ticket, conforme 

regras definidas.  

78.  
Realizar redistribuição automática de novos tickets, caso não seja assumido por 

um atendente dentro de um espaço de tempo predefinido.  

79.  
Destacar na Solução os tickets nas ações de retorno do usuário, retorno de 

escalonamento e reabertura (ex: cor diferente, TAG, etc).  



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

65/101                                                                                                  
 

 

 

 

80.  
Possibilitar chat através do ticket entre os níveis de atendimento (usuário x N1 e 

N1 x N2), sendo que o histórico fique gravado no log do ticket.  

81.  
Possibilitar a criação de relatórios personalizadas por meio de filtros e edição de 

colunas  

82.  
Exportar relatórios para outros tipos de arquivos (XLS/PDF/TXT...)  

83.  
Possibilitar registro de ticket pelo atendente para atendimento ao 0800  

84.  
Permitir a reclassificação de ticket utilizando somente os itens de catálogo e 

redistribuição automática para o Grupo correto, conforme regra predefinida.  

85.  
Não permitir alteração manual dos estados do ticket. As mudanças de estado 

devem ocorrer, sempre, por meio de funcionalidades da Solução (botões de 

ação, por exemplo: Resolver, Transferir, Escalonar, Associar, etc).  

86.  
Disponibilizar dashboard gerencial agrupado por Grupo de saída com opção de 

visualização por técnico:  

o Quantidade/Relação de técnicos disponível e tempo de atividade;  

o Quantidade/Relação de tickets abertos;  

o Quantidade/Relação de tickets em tratamento;  

o Quantidade/Relação de tickets escalonados;  

o Quantidade/Relação de tickets reabertos  

o Quantidade/Relação de Tickets PAI  

o Totalizador  

87.  
Disponibilizar dashboard para os técnicos com informações individuais e do 

Grupo:  

o Quantidade/Relação de tickets abertos;  

o Quantidade/Relação de tickets em tratamento;  

o Quantidade/Relação de tickets escalonados;  

o Quantidade/Relação de tickets reabertos  

o Quantidade/Relação de Tickets PAI  

o Totalizador 

88.  
Possibilitar, através do ticket em tratamento, consulta a base de conhecimento e 

outros tickets com mesma característica.  

89.  
Permitir que as anotações do ticket sejam visíveis ou não para o usuário.  

90.  
Possibilitar que os ticktes sejam associados a um ticket Pai, em situações de 

casos similares, e que as ações/informações aplicadas no ticket PAI sejam 

replicadas nos filhos.  
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91.  
Permitir que perfil gerencial tenha as seguintes permissões:  

o Transferir/atribuir ticket entre técnicos dentro do seu Grupo de trabalho  

o Reabrir ticket resolvido  

o Tornar disponível/indisponível usuário na Solução  

o Tratar de tíquete de qualquer membro da equipe  

92.  
Permitir ao usuário efetuar o aceite ou devolução do ticket em até sete dias  

93.  
Realizar fechamento tácito do ticket, decorridos sete dias da resolução. Um 

ticket fechado não pode ser reaberto (status final)  

94.  
Encaminhar, semanalmente, a todos gestores dos grupos de atendimento, 

relatório contendo os tickets pendentes 

Monitoramento de Mídias e Gestão de Campanha 

95.  
Permitir a indexação de dados de sites, redes sociais e conteúdos da internet de 

forma geral, possibilitando a realização de buscas por temas livres ou 

específicos, com a devida escuta e análise da ocorrência de eventos de 

interesse. 

96.  
Possuir a descoberta e vinculação de dados provenientes das redes e mídias 

sociais com aqueles disponíveis nas bases de prestação de serviços estruturadas 

já em uso. 

97.  
Permitir a publicação de campanhas de marketing e comunicação nas 

principais mídias sociais, no mínimo, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, 

Instagram e Youtube, conforme a necessidade da empresa. 

98.  
Permitir a publicação simultânea e agendamento nas principais mídias 

sociais, com   possibilidade de ajuste da edição de cada mídia, conforme a 

necessidade da empresa. 

99.  
Possuir workflow de aprovações referentes ao processo de publicação. 

100.  
Classificar solicitação proveniente das mídias sociais, identificando as 

palavras-chaves nos posts. 

101.  
Possibilitar, de forma nativa, a abertura de uma solicitação captada nas 

principais mídias sociais, conforme a necessidade da empresa, aí incluídas blogs, 

sites de notícias, twitter, facebook, whatsapp, telegram, Instagram e Youtube, de 

acordo com as políticas de privacidade das mídias aqui descritas. 

102.  
Permitir a criação e pré-visualização dos filtros que serão aplicados e 

monitorados nas redes sociais, devendo ser suportados filtros de busca por 

trechos, frases inteiras, palavras inteiras, pedaços de palavras ou ainda busca por 

múltiplas palavras. 

103.  
Possibilitar o agrupamento dos assuntos encontrados em temas. 
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104.  
Possibilitar a determinação da relevância dos temas e assuntos encontrados 

por meio de filtros. 

105.  
Possuir a identificação de sentimentos associados às mensagens ou posts 

monitorados. 

106.  
Possibilitar agendamento e revisão da publicação de um conteúdo na base de 

notificações ao usuário, bem como manter o histórico de todas as publicações 

feitas, de forma centralizada, garantindo disponibilização para pesquisa nos 

canais web, twitter, facebook, whatsapp, telegram, Instagram e Youtube, chat, 

tela do atendente e mobile de uma única vez, através da mesma interface de 

configuração, sem a necessidade de codificação. 

107.  
Possibilitar a criação de relatórios estatísticos e analíticos, das principais mídias 

sociais, conforme necessidade da empresa, informando, exemplificativamente, 

dados como número de fãs ou seguidores, retweets, menções, curtidas, 

comentários e compartilhamentos. 

108.  
Publicar dados públicos oriundos das principais mídias sociais por meio de 

segmentação de público-alvo, tais como: Cidade, Sexo, Idade, Status de 

Relacionamento e Idioma. 

109.  
Possibilitar a disponibilização de conteúdos interativos nas principais mídias 

sociais. 

110.  
Possuir a capacidade de selecionar quais mídias sociais deverão ser 

monitoradas, estando disponível a monitoração para, no mínimo twitter, 

facebook, whatsapp, telegram, Instagram e Youtube, blogs e sites de notícias, 

conforme política de privacidade das mídias aqui descritas. 

111.  
Possibilitar a apresentação das mensagens monitoradas. 

112.  
Possuir uma caixa de entrada nativa das mensagens identificadas em todas as 

mídias sociais monitoradas e permitir resposta por meio da mesma, sem a 

necessidade de utilizar sistemas clientes de mensagem. 

113.  
Possibilitar a abertura de um canal privado de comunicação com o cidadão 

através das contas (fan Page) da DATAPREV e seus Clientes nas principais 

mídias sociais. 

114.  
Possibilitar a medição do alcance das interações dos usuários nas principais 

mídias sociais. 

115.  
A solução deverá enviar e receber mensagens via SMS, whatsapp e telegram, 

individuais ou em grupo, utilizando shortcode, broker, API ou outra qualquer 

interface de comunicação dedicada, sem a necessidade de contratações 

adicionais pela DATAPREV. 

116.  
Possuir módulo nativo para gestão completa de geração de pesquisas de 

satisfação. 
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117.  
Possibilitar a criação de regras para gerar alertas com base nos resultados das 

pesquisas. 

118.  
Permitir que a coleta das respostas das pesquisas de seja feita mediante  

dispositivos móveis, no mínimo com os sistemas operacionais Android ou iOS. 

119.  
Permitir a identificação de relacionamentos entre cidadãos ou entidades, por 

exemplo, relações familiares (cônjuges, pais e filhos) e profissionais, 

possibilitando a otimização dos serviços prestados aos cidadãos através do 

melhor conhecimento e proximidade. (CARD) 

120.  
Possibilitar aplicação de questionários eletrônicos. (ATENDIMENTO / 

CAMPANHA) 

121.  
Gerenciar o cumprimento dos prazos definidos para as solicitações, baseado em 

acordos de níveis de serviço, emitindo alertas em caso de violações.  

122.  
Possuir mecanismo de gestão individualizada de autorizações dos usuários para 

recebimento de mensagens e pesquisas por e-mail.  

123.  
Notificar de forma automática o andamento da solicitação e informações do 

protocolo.  

124.  
Permitir a importação/exportação de dados, no mínimo, no formato texto com 

delimitador CSV.  

125.  
Possuir um gerador de relatórios capaz de organizar resultados pelos próprios 

usuários da Solução de acordo com suas necessidades. 

126.  
Deverá possuir capacidade de detectar, engajar e publicar nas mídias sociais, 

através de integração nativa. 

127.  
Possuir o módulo que irá indicar os tipos de comentários e autores envolvidos, 

permitindo gerar as respostas apropriadas a partir de um fluxo de aprovação. 

128.  
Determinar a relevância dos temas e assuntos encontrados através de filtros 

construídos através de metodologia KLOUT, permitindo identificar os 

autores com maior relevância dentro do contexto de um determinado tema. 

129.  
Permitir módulo de busca única responsável por criar e gerenciar o 

monitoramento das redes sociais, blogs e sites de notícias. 

130.  
Apresentar uma prévia antes da execução da busca com a análise de termos 

e fontes, possibilitando alterar previamente a busca. Pode-se considerar 

atendido, os casos em que seja possível realizar a execução da busca com o 

resultado em tempo real (ao vivo) sem onerar a DATAPREV. De modo a 

permitir uma melhor calibragem dos argumentos de pesquisa frente a retornos 

indesejáveis antes da execução de um comando definitivo. 

131.  
Possuir uma visão detalhada de como os usuários estão interagindo com suas 

Páginas do Facebook, fluxos do Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram, canais do 

YouTube e o conteúdo publicado. 
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132.  
Fornecer módulos componentes tais como: produtos, módulos, interfaces, motor 

de envio d e-mail, plug-ins e addins, que compõem a Solução, integrados 

nativamente, sem considerar esforços adicionais de integração, suportados pelo 

fornecedor. 

133.  
A Solução deverá enviar e-mails para determinada lista de contatos, obtida com 

base nos campos do cadastro, de classificação, tema ou palavra-chave, 

permitindo a composição de vários campos para gerar a lista. 

134.  
Permitir edição do conteúdo do e-mail, suportando hiperlinks, texto e imagens. 

135.  
Permitir uso de tags nas pesquisas enviadas, com capacidade de detectar que o 

cidadão abriu ou não o e-mail, clicou em um ou mais links disponibilizados 

no conteúdo do e-mail ou deletou o e-mail. 

136.  
Possuir de forma nativa e sem necessidade de customização, os principais 

recursos de atendimento, tais como: Portal Web de Autoatendimento, Chat, e-

mail (inbound e via portal integrado), interface personalizada do atendente, 

Pesquisa de Satisfação, Chat Proativo, integração    com   Mídias   Sociais   

(Fanpage   e   Twitter, por   exemplo), Base   de Conhecimento, 

disponibilizado através dos principais dispositivos móveis (plataformas iOS, 

e Android). 

137.  
Possuir de forma nativa, assistência guiada para uso dos atendentes e dos 

usuários finais utilizáveis em ambientes distintos, para ajudá-los a encontrar suas 

próprias respostas. 

138.  
Possuir de forma nativa widgets, contemplando janelas, botões, menus, ícones 

e barras de rolagem. 

139.  
Possuir de forma nativa mecanismo que avalie a utilidade das respostas 

oriundas das perguntas realizadas através do portal de auto atendimento, antes 

de submeter para abertura de uma solicitação, evitando abertura de solicitação 

desnecessária. 

140.  
Permitir a utilização das informações de histórico, perfil e preferências dos 

contatos para a realização de campanhas através dos canais e-mail, SMS e 

push notifications. Deverá ser possível realizar o cadastro e gerenciamento 

das campanhas, onde se define o período da campanha, objetivo, mensagem, 

canal, público, etc. 

141.  
Permitir a segmentação do público-alvo das campanhas através de filtros que 

consultem as informações dos contatos. Esta segmentação pode ser feita nas 

informações de caráter pessoal, comportamental, familiar, financeiro ou 

qualquer outra informação armazenada na solução. Esses segmentos devem ser 

salvos para posterior utilização. 
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142.  
Permitir a execução de comunicações após algum evento comportamental 

do contato (exemplo: abandono de navegação, de carrinho, preenchimento de 

formulário, etc.). 

143.  
Permitir a criação de mensagens ou proposições que devem ser apresentadas 

aos contatos, dependendo do público o qual a campanha deseja atingir, a partir 

de sua interface. 

144.  
Permitir a criação, armazenamento e manutenção de modelos 

(templates) para as comunicações via e-mail. 

145.  
Prover nativamente um mecanismo de organizar múltiplas campanhas e associá-

las seguindo um processo mais longo e com estágios pré-definidos, 

vislumbrando um objetivo comum. Cada estágio deve poder conter uma ou 

mais campanhas que podem utilizar canais diversos. Deve também contemplar a 

criação de um fluxo a ser seguido com pontos decisórios entre os estágios, que 

pode depender da avaliação das respostas obtidas, comportamento observado 

ou resultado parcial. 

146.  
Prover uma interface gráfica através do qual arrastando e soltando objetos 

seja possível definir os diferentes fluxos de comunicação. 

147.  
A solução deve permitir o envio de mensagens através da interface gráfica onde 

se desenha toda a régua de relacionamento. 

148.  
A solução deve permitir a programação da execução de campanhas de forma 

eventual ou recorrente (periódica). 

149.  
A solução deve permitir a execução de diferentes réguas de 

relacionamento de forma simultânea. 

150.  
A solução deve permitir a personalização das mensagens nos diferentes canais 

(exemplo: usar dados do contato para personalizar a comunicação). 

151.  
Permitir a inserção de conteúdos dinâmicos nos e-mails, obedecendo 

parâmetros selecionados criados pelos usuários. 

152.  
Suportar testes AB de e-mails, com possibilidade de testar até 8 variáveis 

diferentes no mesmo e-mail. 

153.  
Permitir campanhas de SMS nas quais haja interação do cliente (cliente 

respondendo ao SMS com palavras-chave). 

154.  
Fazer gestão de opt-in e opt-out (não perturbe) de comunicações por canal (e-

mail, SMS, Push notifications). 

155.  
Permitir a criação de regras que controlem o número de comunicações 

recebidas por um cliente em um determinado período de tempo. 

156.  
Conter relatórios e painéis analíticos para o acompanhamento de performance 

de cada campanha executada. Deve possuir um conjunto de métricas e relatórios 

pré construídos, com possibilidade de criação de relatórios customizados, para 
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atender a necessidade de diferentes usuários. 

157.  
Possuir facilidade de aferição parametrizada das interações realizadas. 

158.  
Possibilitar a solicitação de atendimento aos diversos serviços categorizados, 

alinhados e disponibilizados conforme às necessidades e comportamento do 

usuário/cidadão. 

159.  
Possibilitar o monitoramento das requisições e garantia de resposta ao 

usuário/cidadão com prazos  estabelecidos. 

160.  
Permitir a configuração de tamanho máximo de arquivos que podem ser 

utilizados como  anexos para abertura ou tratamento de solicitações. 

 

ANEXO II – REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

Planejamento da implantação 

1.  
O Plano de Implantação deverá conter, minimamente, o seguinte: 

• GMO – Gestão de Mudança Organizacional 

• Planejamento de testes/homologação 

• Operação assistida 

• Plano de instalação e migração 

• Plano de integração 

• Plano de capacitação 

O plano de implantação deverá abranger a implantação da Solução, bem como 

dos demais itens do Pedido de Compras/Contrato, inclusive àqueles sob 

demanda, quando demandados. 

2.  
Os testes deverão ser realizados e/ou conduzidos pela CONTRATADA, com a 

adoção de tecnologias e metodologias específicas que correspondam às 

melhores práticas de mercado; 

3.  
Os testes de homologação somente poderão ser realizados após a 

apresentação, pela CONTRATADA, das evidências (pelo menos) dos testes 

unitários, de integração e de desempenho das funcionalidades que 

compreendem o escopo da solução CONTRATADA; 

4.  
As evidências devem compreender, no mínimo, a apresentação da relação dos 

roteiros e casos de testes realizados com os resultados; 

5.  
Sob coordenação da CONTRATADA, a realização dos testes de homologação 

deve conter, minimamente, o seguinte: 

• Planejamento dos testes; 

• Cenários de testes; 

• Requisitos de testes; 
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• Roteiros de testes; 

• Massa de testes. 

6.  
Todos os requisitos previstos no Planejamento de Testes deverão ser testados e 

aprovados. 

7.  
O prazo para aceite da solução ou demandas específicas será de 5 (cinco) dias 

úteis contados a partir da data de conclusão dos testes homologação; 

8.  
Deverá ainda ser disponibilizada, pela CONTRATADA, Solução de 

acompanhamento dos testes realizados (unitários, integração, desempenho e 

homologação), permitindo a verificação das evidências de testes e da qualidade 

da solução pretendida para implantação. 

Gestão/manutenção de perfis de acesso 

9.  
Disponibilizar controle de acesso com segmentação de usuários por perfil 

(administrador, gerentes, desenvolvedores, curadores de conhecimento, 

operadores, etc) ou por criticidade de conteúdo da informação (confidencial, 

restrita, interna, pública, etc); 

10.  
Permitir a segregação de usuários por tarefas ou grupos associados a temas 

específicos; 

11.  
Dispor de funcionalidades para construção/manutenção dos perfis de acesso: 

Administrador, Gestor, Supervisor, Atendente, Usuário e Consultas; 

12.  
A solução deve permitir a restrição do acesso através de IPs ou Regiões 

específicas. 

Usabilidade 

13.  
Permitir acesso por única interface (portal), sem a necessidade de logins em 

mais de uma aplicação ou módulo; 

14.  
Ser responsiva, se adaptando aos diversos meios de acessos web, seja via 

browser, independentemente do tipo do dispositivo utilizado; 

15.  

Ser acessível através dos principais browsers e sistemas operacionais de 

mercado em suas versões mais recentes na data de sua contratação, assim 

como permitir a utilização de dispositivos móveis (smartphones e tablets); 

16.  
Ser disponibilizada no idioma português do Brasil e sua interface compatível 

com o padrão W3C (World Wide Web Consortium); 

17.  

Possuir funcionalidade de “ajuda contextual”, contendo as orientações de 

utilização de funcionalidades da solução, assim como formas de ajudar os 

usuários a navegar, localizar conteúdos e determinar o local onde estão; 

18.  Atender ao Modelo de Acessibilidade do Governo (eMAG).  

Implantação e migração 
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19.  
A implantação da solução abrange a migração das bases de conhecimento, 

bases de dados e regras de negócio implantadas na plataforma atual em 

produção na DATAPREV até a data da assinatura do Pedido de Compras com a 

nova CONTRATADA; 

20.  
A CONTRATADA devererá elaborar um plano de migração para as seguintes 

soluções em operacionalidade na DATAPREV, dentre outras que por ventura 

sejam implantadas até a data da assinatura do Pedido de Compras: 

Aplicação Descrição Atendimento/mês 

HELÔ Chatbot 2 milhões 

IZE Chatbot 45 mil 

MARKETPLACE Portal Atendimento 500 

PRONTO Portal Atendimento 35 mil 

CODEFAT Portal Atendimento  

CARD CIDADÃO Visão 360 5 milhões 
 

21.  
A migração deverá considerar, minimamente, a seguinte volumetria das 

aplicações a seguir: 

Plataforma Volume 

Service Now 70 GB 

V-Tracker 16 GB 

AWS (Card cidadão) 38 GB 

OMNI (AWS) 831 GB 

RD Station 18 GB 
 

22.  
A CONTRATADA deverá realizar a implantação assistida de todo componente 

de software, incluindo sua configuração e interligação lógica à rede de dados da 

DATAPREV, que será acompanhada por analistas da DATAPREV. Todo 

processo de implantação deverá atender ao definido no Plano de Instalação e 

Migração aprovado pela DATAPREV, descrito neste Termo de Referência e 

seus anexos; 

23.  
A implantação deve ser realizada por profissionais especializados e 

credenciados pelo fabricante, com conhecimento na ferramentas, comprovados 

ou declarados pela CONTRATADA; 

24.  
O prazo para conclusão da instalação e migração da solução será de acordo 

com o Plano de Implantação apresentado pela CONTRATADA e validado pela 

DATAPREV;  

25.  
A migração deverá estar alinhada ao Plano de capacitação, bem como com o 

planejamento de gestão de mudanças, de forma que o mesmo abranga toda a 

necessidade e segurança para a migração do modelo de plataforma, migração 

dos dados existentes na plataforma atual, e demais informações extritamente 

necessárias ao bom funcionamento da mesma e disponibilidade aos clientes; 
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26.  
A solução CONTRATADA deverá prover funcionalidades de importação e 

exportação de informações que deverão ser implementadas permanente, sendo 

prevista sua execução de forma habitual, para extração e transformação de 

informações do formato de sistema origem para um formato específico a ser 

definido pela CONTRATANTE, utilizando tecnologias de padrão aberto; 

27.  
Caso necessário, poderá ser exigida a apresentação de documentação 

necessária (Modelo de Entidades e Relacionamentos – MER) para efetivação dos 

serviços de migração dos dados; 

28.  
A CONTRATANTE, sob demanda e sem custos adicionais, com justificativa de 

risco de continuidade configurada, a qualquer tempo, deverá realizar a 

migração de dados, subsidiando, dentre outras coisas, no trabalho de 

elaboração do “DE/PARA” de campos (origem e destino) e das regras de 

migração de dados; A DATAPREV disponibilizará técnicos para receber 

subsídios e/ou subsidiar a CONTRATADA no trabalho de elaboração do 

“DE/PARA” de campos (origem e destino) e das regras de migração de dados. 

29.  
A implantação definitiva incluirá a migração dos cadastros, registros de dados e 

bases de conhecimento das soluções definidas neste documento e seus anexos, 

assim como a integração com os sistemas citados neste documento e em seus 

anexos. 

30.  
A DATAPREV poderá, à seu critério, excluir da Solução serviços que não 

estiverem mais em operacionalidade. 

Segurança, gestão e monitoramento de ambientes 

31.  
Monitorar os ambientes em que estiverem hospedadas a solução com controle 

de acesso físico, devendo ser encaminhado, quando solicitado, os resgistros de 

monitoramento dos ambientes controlados; 

32.  
Deve ser adotado as práticas de gestão e segurança estabelecidas na norma 

ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013; 

33.  
Possuir trilha de auditoria, permitindo identificar os usuários (internos e 

externos) e operações por eles realizadas; 

34.  
Manter log para permitir rastreabilidade das atividades realizadas por todos os 

usuários da Solução; 

35.  
Disponibilizar nos registros em log das transações realizadas, no mínimo: 

timestamp do fato, fuso horário, identificação do autor e a ação realizada; 

36.  
Disponibilizar nos servidores utilizados pela Solução relógios internos 

sincronizados com  a hora oficial de Brasília; 

37.  
Impedir a alteração de dados armazenados em log; 
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38.  
Garantir que os dados e configurações do ambiente de software utilizados pela 

solução CONTRATADA estejam virtualmente isolados dos demais clientes 

atendidos pelo hospedeiro da mesma solução ou de outras soluções nele 

hospedadas; 

39.  
Possuir em seu ambiente hospedeiro da solução CONTRATADA controle de 

vírus e ameaças instalado e atualizado; 

40.  
Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, relatórios de análise 

de vulnerabilidades do ambiente host (nuvem) e do sistema de auditoria; 

41.  
Monitorar todos os acessos à Solução CONTRATADA e, em especial, os não 

autorizados. Os registros de acesso não autorizados devererão ser apresentados 

à CONTRATANTE a qualquer momento e em qualquer periodicidade que julgar 

necessário, devendo a CONTRATADA captar e manter estes registros 

atualizados; 

42.  
Reealizar exclusão de acesso de usuário somente lógica, sendo mantidos os 

registros históricos de acesso dos usuários suspensos ou excluídos; 

43.  
Apresentar, na interface gráfica, o nome de usuário autenticado no sistema; 

44.  
Suportar conexão baseada sobre protocolo criptografado HTTPS/SSL sem 

necessidade de abrir portas específicas no firewall da CONTRATANTE; 

45.  
Armazenar em seus repositórios as senhas dos usuários, as mesmas deverão ser 

criptografadas, utilizando criptografia assimétrica; 

46.  
Possuir suporte a certificados digitais; 

47.  
Possibilitar o uso de Single Sign-On para autenticação dos usuários no ambiente 

da CONTRATANTE; 

48.  
Realizar a autenticação de usuários através de protocolo OAuth; 

49.  
Possibilitar autenticação com certificado digital da cadeia de confiança ICP 

Brasil; 

50.  
Manter backup de todo ambiente, devendo ser enviado à CONTRATADA 

sempre que solicitado em mídia e formato acordados entre as partes, 

garantindo, desde já, que seja disponibilizado em padrão aberto; 

51.  
Permitir desconexão automática com consequente destruição da seção do 

usuário por período configurável; 

52.  
A solução deverá buscar atender aos regulamentos, normas e instruções de 

segurança da informação e comunicação adotadas pela DATAPREV, incluíndo 

as Políticas e Diretrizes de Governo, normativos associados ou específicos de 

Tecnologia da Informação, Política de Segurança da Informação e 

Comunicações – POSIC e Normas Complementares – NC do Gabinete de 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

76/101                                                                                                  
 

 

 

 

Segurança Institucional – GSI da Presidência da República – PR. 

53.  
Capacidade de possuir um servidor ponte de comunicação entre o ambiente 

físico da contratante e a nuvem para realizar automações em sistemas legados 

ou híbridos sem a necessidade de expor as APIs na internet ou a necessidade de 

contratação de links dedicados para este fim (como VPN e MPLS). A escolha da 

solução final dessa ligação será da contratante. 

54.  O servidor de comunicação ponte deverá utilizar recursos de criptografia (TLS e 

WebSocket), garantindo que os dados estarão protegidos durante a 

comunicação com a nuvem. 

Integração 

55.  
O plano de implantação deverá promover a INTEGRAÇÃO com, no mínimo, os 

seguintes sistemas/plataformas:  

Sigla Descrição Banco Dados Observação 

LDAP/AD    

ITSM    

PROTHEUS    

IA    

Gov.br    
 

56.  
A troca de informações deverá ser realizada preferencialmente por intermédio 

de webservices ou ESB aderente ao padrão arquitetônico REST ou SOAP. 

Esgotadas as possibilidades de integração através destas arquiteturas, e 

mediante aprovação da DATAPREV, a integração poderá ser feita através do 

padrão XML (eXtensible Markup Language) ou, opcionalmente, através de 

arquivos texto tabulados e devidamente formatados ou através de acesso direto 

à base de dados com a utilização de “views” 

57.  
Permitir a importação de conteúdos e suportar a integração com sistemas 

corporativos da DATAPREV, nos padrões definidos pela empresa; 

Continuidade 

58.  
A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Continuidade de Negócio 

especificamente desenvolvido para a solução CONTRATADA, o qual será 

validado pela CONTRATANTE;  

59.  
O Plano de Continuidade de Negócio deverá estar em conformidade com as 

recomendações da norma ISO 22301 ou superior; 
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60.  
Entende-se por Plano de Continuidade de Negócio, um plano para a resposta 

de emergência, operações backup e recuperação de ativos atingidos por uma 

falha ou desastre. Tem como objetivo o de assegurar a disponibilidade de 

recursos de sistema críticos, recuperar um ambiente avariado e promover o 

retorno à sua normalidade; 

61.  
A CONTRATADA deverá fornecer o desenho da política de cópias de segurança 

e de suas recuperações (Backup e Recover), tanto dos dados como do ambiente 

computacional, que será validado pela CONTRATANTE; 

62.  
No caso de “desastre”, a CONTRATADA se comprometerá a restabelecer os 

serviços contratados dentro do tempo estabelecido no ANS (Acordo de Nível de 

Serviço); 

63.  
A CONTRATADA garantirá que exista, de forma a satisfazer os critérios do ANS, 

infraestrutura suficiente de conexão entre o hospedeiro da solução 

CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo, desta forma, prover redundância 

de links e de provedores de acesso à internet. 

Término ou interrupção de contrato 

64.  
Caso a CONTRATADA seja ou venha a ser impossibilitada de continuar a 

fornecer a solução de forma total ou parcial, não garantindo ou descumprindo 

os níveis de serviço acordados, a CONTRATADA será a única responsável pela 

devida relocação da hospedagem e manutenção da disponibilidade da solução 

em outro hospedeiro. Nessa situação: 

− Serão resguardados todos os direitos da CONTRATANTE sobre os dados 

contidos nos repositórios e os mesmos deverão ser entregues em mídias 

adequadas tecnicamente corretas bem como todos os backups tomados e 

retidos; 

− Caberá a CONTRATADA entregar a CONTRATANTE toda documentação 

necessária para restauração dos backups dos dados, dos ambientes 

operacionais e dos serviços que havia sido contratado; 

− A CONTRATADA deverá migrar os dados para o outro fornecedor do 

serviço, seguindo Plano de Migração definido no item Implantação. 

Escalabilidade 

65.  
A solução CONTRATADA deverá garantir escalabilidade do ambiente de 

infraestrutura, devendo suportar até 15.000.000/dia (quinze milhões) de acessos 

em cada instância/cliente.  

66.  
As funcionalidades de abertura de chamados devem possuir acesso ilimitado e 

que suportem até 1.000.000 de acessos concorrentes.  

Desempenho/ANS 
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67.  
O tempo de resposta de cada transação de atendimento deverá ser de, no 

máximo, 1,5 segundos independentemente do número total de usuários 

conectados no ambiente da solução; 

68.  
São exceções a estas restrições de desempenho as transações que envolvem a 

produção de relatórios gerenciais ou de BI. 

69.  
Os serviços contratados deverão proporcionar uma disponibilidade da solução 

de, no mínimo, aderência ao nível de operação TIER 3, aferido mensalmente 

junto aos datacenters onde os serviços estarão hospedados ou através de 

relatório apresentado pela CONTRATADA, cuja instabilidade total ou parcial, 

ocorra por problemas de infraestrutura ou da própria Solução. 

Referências bibliográficas 

70.  
A CONTRATADA deverá seguir as referências legais, normativas e bibliográficas 

descritas abaixo: 

− Diretrizes relacionadas à Segurança da Informação e Comunicações para o 

uso da computação em nuvem nos órgãos e entidades da Administração 

Pública – http://dsic.planalto.gov.br/; 

− Guia de referência para segurança de infraestruturas críticas da 

informação – http://dsic.planalto.gov.br/; 

− Política de Segurança da Informação e Comunicação da DATAPREV (em 

anexo); 

− Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico e-MAG – 

http://www.governoeletronico.gov.br/; 

− Materia de Apoio – Acessibilidade GOV.BR  –  

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-

de-apoio; 

− Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 - W3C 

– www.ilearn.com.br/TR/WCAG20; 

− Guia de elaboração de Termo de Uso e Política de Privacidade para 

serviços públicos – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) -  

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-

dados/guias/guia_tupp.pdf 

 

 

http://dsic.planalto.gov.br/
http://dsic.planalto.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-de-apoio
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-de-apoio
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_tupp.pdf
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias/guia_tupp.pdf
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ANEXO III – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PLANILHA DE PREÇOS – ANEXO III 

OBJETOS DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

Item Descrição do Objeto Detalhamento do 

Objeto 

  Unidade     

Medida 

       Qtde Preço 

Unitário 

Preço 

Global 

     R$ R$ 

Valor Total    R$ 
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ANEXO IV - 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 relacionados à garantia” ou “prestou serviços de 

capacitação técnica” ou “prestou serviços de orientação técnica”) para o Solução Tecnológica 

Automatizada Multicanal para atendimento e gerenciamento do relacionamento com 

usuário/cidadão, incluindo fornecimento de tecnologia de Assistente Virtual Inteligente, 

serviço de planejamento, construção, implantação e curadoria de bases de conhecimento e 

orientação técnica sob demanda; Suporte Técnico e Capacitação, 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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ANEXO V – TERMO DE SIGILO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX 

PROCESSO Nº  

TERMO DE SIGILO VINCULADO AO CONTRATO XX.XXXX.20XX. 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas para regulamentar 

as obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, doravante denominada PARTE 

RECEPTORA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela 

CONTRATANTE, doravante denominada PARTE REVELADORA, por força dos procedimentos 

necessários para a execução do objeto do Contrato Principal celebrado entre as partes. 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Contrato principal 
Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de 

Sigilo se vincula. 

Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com 

procedimentos executados por meios eletrônicos ou não, 

que possibilitam a realização de atividades específicas 

e/ou tomada de decisão. 

Informação sigilosa 

Aquelas que estão submetidas à restrição de acesso 

público, cujo conhecimento e divulgação estão regidos 

por esse instrumento. 

Informação pública 
Aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação 

pública, observados os canais oficiais autorizados para tal. 

Sigilo 

Propriedade de que a informação não seja disponibilizada 

ou revelada a pessoa física ou jurídica, sistema, órgão ou 

entidade não autorizada e credenciada. 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

§1º Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a 

outra parte por razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo 

de grau de sigilo. O termo “informação” abrangerá toda informação escrita, verbal, ou 

em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo 
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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. 

§2º A PARTE RECEPTORA compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, 

utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não 

permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do 

Contrato Principal, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob 

quaisquer alegações, faça uso dessas informações, que se restringem estritamente ao 

cumprimento do Contrato Principal. 

 

§3º As estipulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer 

informação que seja comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato 

ou omissão do beneficiado ou tenha sido comprovada e legitimamente recebida de 

terceiros, estranhos ao presente instrumento ou ainda informações resultantes de 

pesquisa pelo beneficiado. 

Cláusula Quarta – DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

§1º A PARTE RECEPTORA se obriga a: 

a)  Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com 

todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e 

outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das informações sigilosas por 

seus agentes, representantes ou por terceiros; e 

b)  Comunicar à PARTE REVELADORA, de imediato, de forma expressa e antes de 

qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por 

determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão 

competente. 

Cláusula Quinta – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

§1º A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa 



 
ESTE DOCUMENTO POSSUI QR CODE. 

A CONFIGURAÇÃO DE RODAPÉ DEVE SER RESPEITADA. 

Diretoria de Produtos e Soluções – DPS 
Superintendência de Produtos do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – SUTF 

Departamento de Gestão do Trabalho, Fazenda e Assistência Social – DGTF 

 

Termo de Referência  

Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e CzRM 

 

83/101                                                                                                  
 

 

 

 

revelada pela PARTE REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do 

Contrato Principal, em conformidade com o disposto neste deste Termo. 

§2º A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da 

informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA. 

 

§3º A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que 

atuarão direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência 

deste Termo bem como da natureza sigilosa das informações e dar ciência a PARTE 

REVELADORA dos documentos comprobatórios quando solicitado. 

 

§4º A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias a proteção da 

informação sigilosa, bem como para evitar e prevenir a revelação a terceiros. 

 

§5º A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder 

com o imediato descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias 

eventualmente existentes em qualquer suporte de todas as informações sigilosas sob 

sua custódia referentes ao contrato principal. 

 

Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§1º Surgindo divergências quanto a interpretação do acordo pactuado neste instrumento 

ou quanto a execução das obrigações dele decorrentes ou, se constatados casos 

omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de 

boa-fé, da equidade, da razoabilidade e da economicidade. 

 

§2º O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, e salvo expressa 

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros 

instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal 

como aqui definidas. 

 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no 

sentido de que: 

 

a)  O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste 

instrumento não importará em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera 

tolerância para todos os efeitos de direito; 
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b)  Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação 

e regulamentação brasileiras pertinentes; 

 

c)  O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas 

partes; 

 

d)  Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a 

PARTE RECEPTORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as 

obrigações pactuadas neste Termo de Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus 

efeitos legais em qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento; 

 

e)  O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 

informações disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este 

Termo, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo 

também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas; e 

 

f)  Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou 

suas afiliadas, nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, 

nem como obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Oitava – VIGÊNCIA 

 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a 

data de início das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por 

prazo indeterminado, a não ser que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela 

PARTE REVELADORA mesmo após o término do Contrato Principal ao qual está vinculado. 

 

Local e Data,       de                           de               . 

 

 

_________________________________________ 

EMPRESA DE TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 

 __________________________________________ 

PARTE RECEPTORA 
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ANEXO VI – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO VII – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE REAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 
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ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

Em decorrência da pandemia da COVID-19, de todas as restrições que a acompanham e 

da falta até o momento de uma previsão de normalização da situação, poderá ser 

necessária a adequação do objeto treinamento no que tange à modalidade síncrona, ou 

seja, podendo ser realizada presencialmente. 

No atual cenário de pandemia pela COVID 19, os protocolos governamentais e 

organizacionais vigentes são de distanciamento social, e dessa forma, a DATAPREV vem 

adotando a diretriz de suspender os treinamentos presenciais, optando sempre que 

possível pela modalidade à distância.  

Isto posto, justifica-se a necessidade de inserir esta modalidade no objeto contratual de 

modo a permitir a execução das turmas na modalidade ONLINE. 

1.1. Planejamento da capacitação 

a) 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, 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. 

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. 

A roteirização e a captura das telas para produção dos tutoriais devem ser 

precedidas obrigatoriamente da conclusão da etapa de homologação da Solução 

e suas funcionalidades que serão objeto do treinamento.  
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A entrega dos tutoriais, bem como as atividades de validação deste material, 

deverão ser acordadas na reunião de alinhamento, sendo parte integrante do 

Plano de Capacitação. 

b) Como produto da reunião descrita no subitem 1.1. do ANEXO VIII – 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá 

encaminhar por meio eletrônico, em até 10 (dez) dias úteis após a realização da 

reunião, o Plano de Capacitação. 

O Plano de Capacitação deverá conter: instrutoria, conteúdo programático, 

carga horária, cronograma de execução, local de realização e demais informações 

pertinentes ao processo de capacitação, bem como o material didático a ser 

utilizado na capacitação. 

c) No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano 

de Capacitação, a DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso 

seja necessário, será concedido à CONTRATADA um novo prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis para eventuais ajustes e reapresentação da documentação reprovada. 

A versão definitiva do Plano de Capacitação será a versão aprovada pela Equipe 

Técnica da DATAPREV. 

1.2. Da Infraestrutura do Treinamento Presencial 

Caso os Treinamentos ocorram na modalidade presencial, a CONTRATADA será 

responsável pelo local da capacitação e deverá providenciá-lo, seja em suas próprias 

instalações ou em instalações de terceiros, devendo ser observado o distanciamento 

máximo de cinco quilômetros da filial da CONTRATANTE do Rio de Janeiro (Álvaro 

Rodrigues, Botafogo). 

1.3. Da Infraestrutura do Treinamento Virtual 

Para os cursos oferecidos na modalidade online, a CONTRATADA deverá:  

a) Utilizar como plataforma de web conferência interativa preferencialmente 

Microsoft Teams ou plataforma similar que esteja de acordo com as diretrizes de 

Segurança da Informação da DATAPREV;  

b) 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;  
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c) Disponibilizar ferramentas colaborativas adicionais, necessárias para a 

metodologia de ensino com enfoque prático, respeitadas as políticas de 

segurança da DATAPREV;  

d) Disponibilizar os conteúdos digitais do curso incluindo artigos, vídeos e materiais 

complementares, sem a existência de links (streaming e vídeos) para servidores 

externos;  

e) Utilizar softwares de captura de tela (screencast) e produção de tutorial interativo 

que permita a simulação ativa das etapas pelo usuário e a publicação no padrão 

SCORM 1.2, Tin Can API ou xAPI.  

f) A carga horária total de cada turma será dividida em encontros online ao vivo, 

consecutivos ou não, de até 04 (quatro) horas de duração cada;  

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

sessões ao vivo;  

h) Disponibilizar material didático e de apoio para download;  

i) Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos, em termos de infraestrutura 

tecnológica, durante a realização do curso, incluindo aqueles relacionados aos 

laboratórios online ou ambientes virtuais de treinamento, garantindo a 

transmissão ininterrupta de aulas ao vivo e pleno funcionamento durante 

atividades práticas;  

j) Dispor de canal de comunicação com os participantes para atender-lhes em suas 

solicitações no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas;  

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@DATAPREV.gov.br) da DATAPREV com a 

antecedência de 20 (vinte) dias corridos da data de início do curso; 

1.4. Disciplinas e Composição das Turmas 

As turmas serão fechadas e sob demanda, na modalidade online, organizadas e 

distribuídas por perfil conforme necessidade da DATAPREV, a serem realizadas de 

acordo com o cronograma de implementação, e conforme acordado no Plano de 

Capacitação.  
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As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 09h às 18h, de 

segunda a sexta-feira, em turno parcial, inclusive curso online ou aula virtual ao vivo.  

Os treinamentos ministrados com aulas 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.  

As turmas de capacitação somente serão executadas após concluída a etapa de 

homologação da Solução e suas funcionalidades que serão objeto do treinamento. Na 

hipótese de haver funcionalidades com pendências na homologação, 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. Avaliação da Capacitação On line 

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 em anexo deste 

Termo de Referência, com o objetivo de avaliar a satisfação com a capacitação. 

Para os treinamentos online, 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 por meio da 

metodologia de EAD adotada. 

• Instrutoria - Avalia a satisfação dos participantes com relação a atuação do 

instrutor durante a capacitação, tanto em relação ao seu conhecimento técnico 

do tema, quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de interação com a 

turma. 

• Estrutura do Curso - Avalia a percepção dos participantes quanto a organização 

do curso, sequência do conteúdo apresentado e a carga horária;  

• Ambiente - Avalia a percepção de qualidade da interface gráfica e de adequação 

do ambiente tecnológico disponibilizado para o treinamento online, incluindo 
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AVA, LMS ou plataforma de webconferência, bem como a disponibilidade e 

efetividade dos recursos de interação, colaboração e comunicação.  

• Autoavaliação - Avalia a percepção dos participantes quanto à aquisição de 

novos conhecimentos e habilidades por meio da capacitação oferecida, bem 

como, a segurança para a sua aplicação e relevância do conteúdo abordado. 

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 20 (vinte), sendo 1 totalmente 

insatisfeito e 20 totalmente satisfeito.  

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.  

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.  

O formulário de Avaliação de Reação, composto pelos seis fatores mencionados, com 

os itens e escala de classificação serão apresentados pela área de Gestão de 

Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV na reunião de alinhamento de 

capacitação, prevista no subitem 1.1. do ANEXO VIII – CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

deste Termo de Referência, para ciência e validação da CONTRATADA. 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. 

A critério da DATAPREV, poderá haver modificação nos itens da avaliação. Nesta 

hipótese, o formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. 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. 

1.6. Da Garantia da Capacitação On line 

O resultado da capacitação online será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo 

menos uma das situações abaixo ocorrer:  
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• Média final da turma inferior a 7 (sete), excluindo-se o fator Autoavaliação. 

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

Autoavaliação. 
 

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

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. 

A CONTRATADA deverá realizar nova transmissão de reposição de aula, em data 

acordada com a DATAPREV, sempre que ocorrerem falhas técnicas na plataforma de 

transmissão por ela adotada ou na rede de seus instrutores que ocasionem prejuízo 

na entrega de conteúdo programático e no aprendizado. Neste caso, a ordem original 

de apresentação do conteúdo não deve ser alterada.  

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.  

Durante a vigência contratual, se constatada a necessidade de ajustes e correções nos 

tutoriais, estes deverão ser executados pela CONTRATADA. 

1.7. Dos Certificados e Lista de Presença 

A CONTRATADA deverá encaminhar para Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV, documento digitalizado que comprove a 

frequência diária online dos treinamentos realizados e o(s) certificado(s) digitais 

do(s) participante(s) que cumprirem, no mínimo, 75% da carga horária programada 

em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de encerramento de cada turma.  

1.8. Do Material Didático 

A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV uma cópia do material didático 

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 
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DATAPREV não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias úteis. 

A produção dos tutoriais interativos deve prever a etapas de roteirização e ao menos 

duas etapas de validação de material bruto antes da produção final dos respectivos 

materiais.  

A DATAPREV poderá, a seu critério, reproduzir trechos do material didático utilizado, 

resguardada a divulgação das devidas fontes, tendo em vista a realização de repasses 

internos de conhecimento aos seus empregados. 

1.9. Das Obrigações da CONTRATADA 

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

a) Efetuar o cadastro, ativação e disponibilização de acesso dos participantes da 

DATAPREV à plataforma digital a ser utilizada pelo tempo e nas condições 

acordadas no Plano de Capacitação ou pelo tempo de vigência do contrato.  

b) Encaminhar todos os dados sobre o acesso para as aulas ao vivo e atividades 

colaborativas para área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da 

DATAPREV com a antecedência de 20 (vinte) dias corridos da data de início do 

curso;  

c) 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;  

d) Apurar a frequência diária online dos participantes. 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, nos casos de treinamento online ministrados ao vivo.  

e) Suportar e corrigir possíveis problemas técnicos, em termos de infraestrutura 

tecnológica, durante a realização do curso, garantindo a transmissão ininterrupta 

das aulas ao vivo;  

f) Atualizar e corrigir erros nos tutoriais decorrentes de atualização ou 

parametrização durante a vigência contratual;  

g) 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; 
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h) Assumir inteira responsabilidade pela contratação, aquisição ou propriedade dos 

componentes que fazem parte da solução deste contrato, eximindo a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no que tange ao uso indevido de 

softwares ou soluções não autorizadas e que envolvam questões de propriedade 

intelectual; 

1.9.1. 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. 

1.10. Das condições de Aceite dos Serviços de Capacitação  

Quanto aos serviços da fase de Capacitação Técnica, o faturamento ocorrerá mediante 

o envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela 
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CONTRATADA, após conclusão das turmas, desde que estas tenham sido avaliadas 

como SATISFATÓRIAS e após homologação dos Tutoriais Interativos por perfil alvo, 

mediante entrega do TERMO DE ACEITE. 
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ANEXO IX – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE 

1. ASSISTENTE VIRTUAL INTELIGENTE 

Cada Assistente Virtual Inteligente, quando demandada, deverá ser construída e 

configurada na Plataforma, devidamente integrada com os respectivos processos, 

atendendo ao descrito nos ANEXO I – REQUISITOS FUNCIONAIS e ANEXO II – 

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, de acordo com as configurações mínimas 

apresentadas neste Termo de Referência. 

1.1. Configurações mínimas da Assistente Virtual Inteligente 

1.1.1. A CONTRATADA deverá criar até 100 (cem) tipos ou subtipos de itens, 

conforme catálogo de serviços fornecidos pela DATAPREV; 

1.1.2. Perfis de acesso: configuração de até 10 (dez) diferentes perfis de acesso 

à solução, cada qual com seus devidos privilégios; 

1.1.3. Contas de usuários: criação de até 20 (vinte) contas de usuários para 

acesso à Plataforma; 

1.1.4. Contas de e-mail para atendimento: configuração de até 2 (duas) contas 

de e-mail, que serão utilizadas pelos clientes para entrar em contato 

com a DATAPREV; 

1.1.5. Configuração de até 10 (dez) filas de incidentes que contemplam as 

diferentes equipes ou departamentos responsáveis pelo atendimento de 

um determinado tipo de incidente; 

1.1.6. Configuração da Plataforma para uso de canais de chat online, tanto no 

que diz respeito às posições de atendimento, quanto no Portal, onde os 

clientes iniciarão o chat; 

1.1.7. Relatórios: Os relatórios padronizados da Plataforma deverão ser 

disponibilizados como parte do escopo. Adicionalmente, até 5 (cinco) 

novos relatórios poderão ser customizados caso os relatórios nativos da 

Plataforma não atendam alguma necessidade específica; 

1.1.8. Configuração de até 02 (dois) painéis específicos para atendentes e 

gestores; 
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1.1.9. Configuração de assistente virtual inteligente com até 10 (dez) nós e 5 

(cinco) níveis com 5 (cinco) sub nós cada; 

1.1.10. Configuração de até 01 (uma) fila de chat que contempla as diferentes; 

equipes ou departamentos responsáveis pelo atendimento de um 

determinado tipo de produto/serviço; 

1.1.11. Configuração de até 01 (uma) regra de negócio de chat que 

determinarão as ações automáticas a serem realizadas sobre o 

produto/serviço de acordo com alguns critérios, como envio de e-mail, 

nível de serviço e direcionamento de fila; 

1.1.12. Configuração de até 15 (quinze) textos padrões a serem utilizados pelo 

atendente durante o chat; 

1.1.13. Configuração de até 02 (dois) Canais (Portal, Chat, Mídias Sociais) para 

envio de Pesquisa de Satisfação quando um produto/serviço for 

considerado “resolvido” para mensuração via Relatórios; 

1.1.14. Configuração de até 10 (dez) diferentes conjuntos de navegação que 

definem o que os usuários dos perfis associados poderão visualizar na 

Plataforma, bem como telas e relatórios; 

1.1.15. Configuração de até 05 (cinco) novas telas de atendimento, tais como: 

03 (três) de incidentes e 02 (dois) de atendimento a chats; 

1.1.16. Configuração de até 30 (trinta) fluxos de atendimento.       

1.2. Base de Conhecimento: 

1.2.1. Inserção de até 20 (vinte) artigos na Base de Conhecimento, podendo ou 

não utilizar mídias escritas, de áudio ou vídeos. Cada artigo contém a 

descrição de como endereçar uma demanda do cidadão. O conteúdo 

dos artigos será fornecido pela DATAPREV. 

1.3. Formulário de Chamado: 

1.3.1. A Plataforma deverá permitir a abertura de até 02 (dois) tipos de 

chamados através de um formulário; 
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1.3.2. A Plataforma deverá prover um único formulário de abertura de 

chamado; 

1.3.3. A Plataforma fornecerá um único formulário para consulta do estado do 

chamado que permitirá o acompanhamento de todos os andamentos da 

demanda e permitirá ao cliente atualizá-la com novas informações; 

1.4. Portal: 

1.4.1. Integração da Plataforma ao Portal da DATAPREV ou do cliente, 

preservando o leiaute e a identidade visual atual em todas as telas de 

abertura de chamados, consulta de base de conhecimento, chat, 

relatórios e consultas de andamento dos chamados; 

1.4.2. Durante a implantação a CONTRATADA será responsável por publicar 

até 20 (vinte) conteúdos para fins de autoatendimento no Portal da 

DATAPREV ou do cliente; 

1.4.3. Configurar a Plataforma para que as mesmas demandas solicitadas por 

telefone ou chat possam também ser solicitadas pelo Portal da 

DATAPREV ou do cliente, na Web; 

1.4.4. Configurar de portal de atendimento com até 02 (duas) páginas para a 

aplicação e com até 02 (duas) páginas para o Chat, com a identidade 

visual da DATAPREV ou do cliente. 

1.5. Configuração de Regras de Negócio: 

1.5.1. Como parte do escopo, até 30 (trinta) regras de negócio serão 

configuradas para escalonamento de chamados e alertas por e-mail em 

casos especiais, nível de serviço e direcionamento de fila de 

atendimento; 

1.5.2. Configuração de até 05 (cinco) regras de escalonamento de um 

incidente, realizado de acordo com o nível de serviço associado; 

1.5.3. Configuração de até 05 (cinco) novos status de incidentes a serem 

somados aos status nativos; 

1.5.4. Configuração de até 04 (quatro) graus de severidade de um incidente. 
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1.6. Base de Relacionamento: 

1.6.1. Construção de uma base analítica onde constarão os dados de 

atendimento do usuário/cidadão com até 2 (duas) integrações, 

capturando os dados mapeados e transformando-os para que sejam 

utilizados a nível de negócio; 

1.6.2. Disponibilizar dois dashboards (Atendente e Gestor), com até cinco 

relatórios, contendo indicadores relacionados a jornada 

do usuário/cidadão. 

1.7. Integrações 

1.7.1. Autenticação de Usuários 

1.7.1.1. A plataforma deverá ter integrada o seu mecanismo de 

autenticação com o serviço de autenticação da DATAPREV. 

1.7.2. Os dados de todos clientes da DATAPREV deverão ser sincronizados 

com a plataforma em modelo bidirecional. Desta forma ao consultar 

uma demanda de um cliente o atendente poderá, através da plataforma, 

verificar os dados atuais do cliente e efetuar possíveis correções no 

momento do atendimento. 

1.7.3. Fica a critério da DATAPREV a habilitação ou não do recurso de 

atualização dos dados dos clientes nos sistemas internos. 

1.8. Documentação 

1.8.1. Deverá ser criada documentação que oriente o usuário final no uso do 

sistema, já levando em conta todas as parametrizações, customizações, 

gerações de relatórios e integrações presentes no projeto; 

1.8.2. Esta documentação deve ser fornecida em português do Brasil. 

1.9. Passagem de conhecimento 

1.9.1. Deverá ser fornecida toda a capacitação dos usuários finais e que oriente 

a DATAPREV para as futuras customizações do sistema, já levando em 

conta as necessidades de parametrizações, customizações, gerações de 
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novos relatórios e integrações presentes no projeto; 

1.9.2. Esta documentação deve ser fornecida em Português do Brasil; 

1.9.3. A realização de treinamento obedecerá aos critérios definidos para a 

capacitação de usuários prevista neste Termo de Referência, inclusive 

quanto à forma de remuneração ; 

1.9.4. A carga horária do treinamento deverá ser definida, considerando a 

necessidade de conhecimento global e detalhado da ferramenta para 

futuras customizações; 

1.9.5. Durante a vigência do contrato a CONTRATADA deverá tirar dúvidas da 

equipe técnica da DATAPREV. 

1.10.  Prazo de Entrega 

1.10.1. A implementação de cada módulo requerida pela DATAPREV, exigirá 

uma etapa de planejamento proposta pela CONTRATADA, para 

estabelecimento do escopo e dos prazos de execução/implantação. 

1.10.2. Após a homologação da configuração, a CONTRATADA terá 15 (quinze) 

dias para  treinamento e implantação da solução. 

1.11. As atividades de Implantação Assistida deverão ser realizadas nas instalações 

da DATAPREV no seguinte endereço: 

Localidade Endereço 

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

22280-040 
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