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1 OBJETO 

1.1 Trata o presente processo do fornecimento dos seguintes serviços especializados, para uso sob 

demanda, a fim de atender as necessidades da DATAPREV: 

 

a) Desenvolvimento de Sistemas de Software Transacionais com tecnologia Java, sob 

demanda (Fábrica de Software); e 

b) Contagem de Ponto de Função sob demanda (Fábrica de Métrica). 

 

1.2 A contratação será realizada em 2 (dois) LOTES. 

 

1.3 A contratação deverá considerar a quantidade para cada LOTE definido abaixo: 

 

Lote Quantidade Unidade Serviço 

1 20.000 PF 

Desenvolvimento de Sistemas de Software 

Transacionais com tecnologia Java, sob demanda 

(Fábrica de Software) 

2 160.000 PF 
Contagem de Ponto de Função sob demanda 

(Fábrica de Métrica) 

Figura 1 - Tabela da Quantidade a ser contratada por Tipo de Serviço 

2 MODALIDADE E DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Esta contratação será realizada na modalidade de Sistema de Registro de Preço, por meio de 

Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. 

 

2.2 Será realizada Consulta Pública para esta aquisição. Todas as dúvidas deverão ser enviadas 

exclusivamente após a realização da consulta pública e deverão ser encaminhadas para a caixa postal 

consultapublica.dataprev@dataprev.gov.br, informando nome, empresa e email do interessado. Não 

serão respondidas dúvidas antes da Consulta Pública. 

 

2.3 Os serviços do LOTE 1 englobarão a implementação de novos sistemas e manutenção evolutiva 

de sistemas já existentes, de acordo com a linguagem de programação JAVA, especificações, padrões 

técnicos de desempenho e de qualidade estabelecidos pela DATAPREV, conforme item 11 – 

Detalhamentos Técnicos e Processo de Desenvolvimento deste Termo de Referência. 

 

2.3.1 Para o LOTE 1, outras tecnologias, padrões e processos (conforme item 11 deste Termo 

de Referência e anexos referenciados) poderão ser considerados em tempo de 

planejamento da Ordem de Serviço desde que acordada entre as partes. 

 

2.4 Os serviços do LOTE 2 serão tratados os seguintes métodos de contagem: estimada (NESMA) e 

detalhada, conforme descrito no ANEXO VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função deste 

mailto:consultapublica.dataprev@dataprev.gov.br
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Termo de Referência. 

 

2.5 O volume de pontos de função será contratado sob demanda, sem garantia de consumo mínimo 

durante a vigência contratual, bem como consumo mensal pela DATAPREV ao longo dessa vigência, 

sendo responsabilidade exclusiva da CONTRATADA se estruturar adequada e tempestivamente com 

vistas à execução dos serviços solicitados pela DATAPREV. 

 

2.6 Os serviços deverão ser prestados entre 9h às 18h horas, ou outra carga horária dependendo 

dos serviços acordada com a DATAPREV, de segunda a sexta-feira, excluídos os feriados nacionais.  

 

2.7 A DATAPREV não é obrigada a ter um consumo mínimo do Pedido de Compra. 

 

2.8 Uma mesma empresa não poderá participar do Pregão dos dois lotes. 

 

2.9 Não é permitida a participação de consórcios ou cooperativas.  

 

2.10 Não é permitida subcontratação, ressalvado o disposto no art. 78 da Lei n° 13.303/2016. 

3 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

3.1 Após solicitação formal da DATAPREV, a CONTRATADA deverá apresentar a seguinte 

documentação:  
  

3.1.1 Proposta Técnica Comercial, que deve obrigatoriamente:  

 

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

Referência; 

b) Ser elaborada utilizando a Planilha de Formação de Preços de acordo com o ANEXO 

I – Planilha de Formação de Preços deste Termo de Referência;  

c) Informar que os valores apresentados englobam todos os custos envolvidos no 

escopo desta contratação; 

d) Ser apresentada em papel timbrado e assinada pelo responsável.  

 

3.1.2 A Proposta será recusada caso contenha informações além das solicitadas no subitem 

3.1.1 deste Termo de Referência. 

 

3.2 Para o cálculo do valor do ponto de função para as OS de LOTE 1, a CONTRATADA deverá 

considerar a adaptação da recomendação do Roteiro de Métricas de Software do SISP (Versão 2.3), de 

acordo a distribuição de esforço de macro atividades do ciclo de vida de desenvolvimento de um 

software, conforme Tabela a seguir:  
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DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO POR MACRO ATIVIDADE 

# 
Macro atividade do Processo de 

Desenvolvimento de Software 

Percentual de 

Esforço 

1 Engenharia de Requisitos 25% 

2 Design 5% 

3 Arquitetura  5% 

4 Implementação 40% 

5 Testes 15% 

6 Homologação 5% 

7 Implantação  5% 

Figura 2 – Tabela de Distribuição de Esforço do LOTE 1 por Macro Atividade de Desenvolvimento – baseada no SISP 2.3 

 

3.2.1 Uma Ordem de Serviço poderá contratar todas as macro atividades ou parte 

das atividades descritas na Tabela de Distribuição de Esforço do LOTE 1 por macro 

atividade de desenvolvimento. 

 

3.2.2 O valor do PF do LOTE 1 a ser informado no pregão deverá englobar todas 

as macro atividades da Figura 2. 

4 REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE 

4.1 A LICITANTE dos LOTES 1 e 2 deverá encaminhar os seguintes documentos para efeitos de 

classificação e habilitação: 

 

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

conforme ANEXO II - Modelo de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica 

deste Termo de Referência, comprovando o perfeito cumprimento das obrigações com 

características técnicas e complexidade similares ao objeto especificado neste Termo 

de Referência, com a demonstração de execução dos serviços dos quantitativos 

mínimos expressos no quadro abaixo e informando o período e o local da prestação 

dos serviços.  

 

LOTE Unidade Serviços Requisitos mínimos 

1 
Pontos de 

Função (PF) 

Desenvolvimento de projetos 

utilizando Metodologia Ágil em 

serviços prestados e 

implementação de softwares 

50% dos PFs escopo desta contratação nos últimos 3 

(três) anos. 
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com tecnologia Java. 

2 
Pontos de 

Função (PF) 

Contagem em Pontos de 

Função. 

50% dos PFs escopo desta contratação utilizando 

sistema para gestão da contagem de tamanho 

funcional de software (livre ou proprietário) nos últimos 

3 (três) anos.  

Filiação vigente ao International Function Point Users 

Group (IFPUG) há pelo menos 1 ano. 

Figura 3- Tabela Quantidade Mínima de Atestados Técnicos para Habilitação 

 

4.2 Caso a LICITANTE não tenha atestados em ponto de função, serão aceitos atestados com 

conversão homem-hora para ponto de função. Para efeitos de conversão, será considerada para o 

LOTE1 a produtividade 12 (doze) horas para cada 1 (um) ponto de função, de acordo com a 

produtividade de projetos de média complexidade observada no Roteiro de Métricas de Software do 

SISP (versão 2.3). 

 

4.3 Os atestados apresentados em horas pela LICITANTE do LOTE 2 serão convertidos em Pontos de 

Função pela taxa de conversão de 8 horas para cada 100 (cem) pontos de função, que corresponde à 

faixa de 500 Pontos de Função a serem contados em até 5 dias úteis, conforme Tabela de Prazo 

máximo de execução dos serviços de Fábrica de Métricas do Anexo VIII – Requisitos de Contagem 

de Ponto de Função deste Termo de Referência.  

 

4.4 A comprovação dos atestados acima dar-se-á por meio da apresentação do documento emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, 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. 

 

4.5 A licitante poderá apresentar mais de um atestado para cada LOTE. Neste caso, será considerado 

o somatório dos atestados apresentados. 

 

4.6 Os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência a critério da DATAPREV, para 

verificação da autenticidade do conteúdo e da execução satisfatória de objeto compatível com as 

características do objeto licitado, tanto do ponto de vista do processo de software e das normas 

técnicas que regulamentam esses serviços, quanto em termos de quantidades e prazos demandados. 

5 CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A Gestão Contratual dos LOTES será realizada por responsáveis nomeados de cada empresa, 

sendo necessários os seguintes perfis: 
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Figura 2 - Representantes da Visão Administrativa do Contrato 

 

5.2 A gestão com visão administrativa por parte da DATAPREV será representada por áreas 

específicas da empresa, conforme item 20 deste Termo de Referência. 

 

5.3 Todas as atividades de desenvolvimento de software utilizando Metodologia Ágil em serviços 

prestados e implementação em Java (LOTE 1) e contagem em Pontos de Função (LOTE 2) serão 

demandadas à CONTRATADA por meio de Ordem de Serviço (OS).  

 

5.4 A gestão das OS será realizada por responsáveis nomeados de cada empresa, sendo necessários 

os seguintes perfis: 

 

 

Figura 4 - Representantes da Visão Técnica do Contrato 

 

5.5 Equipe da CONTRATADA para cada Ordem de Serviço (OS) 

 

5.5.1 Para as OS de LOTE 1 e 2, a CONTRATADA deverá disponibilizar os seguintes 

representantes: 

 

a) Gestor de OS da Fábrica: responsável da CONTRATADA pela OS que acompanhará 

a execução do serviço, monitorando os produtos e artefatos entregues pela 

CONTRATADA, registrando eventuais falhas de procedimento, problemas de 

qualidade e rejeição de artefatos e produtos, atrasos e eventuais outros problemas 

inerentes à OS, de forma a auxiliar o Gestor Técnico do Contrato da DATAPREV e 

Gestor do Contrato da CONTRATADA. 
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b) Líder Técnico da Fábrica: responsável da CONTRATADA pelo acompanhamento, 

análise e resolução das questões técnicas da OS, apoiando o Gestor de OS da Fábrica 

da CONTRATADA, realizando a interface entre as equipes técnicas da CONTRATADA 

e DATAPREV. 

 

5.6 Equipe da DATAPREV para Ordem de Serviço (OS) do LOTE 1 

 

5.6.1 Para cada OS do LOTE 1, a DATAPREV terá os seguintes representantes quando houver 

necessidade para execução dos serviços e de acordo com o escopo da OS: 

 

Responsável pela OS: responsável designado pelo Gerente da Unidade de Desenvolvimento da 

DATAPREV pela solicitação, acompanhamento e execução da OS da DATAPREV, de forma a auxiliar o 

Gestor de OS da Fábrica da CONTRATADA e o Líder Técnico da Fábrica. 

a) Dono do Produto: responsável pela definição do que será feito (requisitos) e 

prioriza-o com base na importância e dependências. Apenas o Dono do Produto da 

DATAPREV está autorizado a mudar a ordem dos itens do Backlog a serem 

desenvolvidos. O Dono do Produto aprovará todos os itens especificados e 

participará da homologação. O dono do produto será representado pelo analista de 

desenvolvimento ou serviço. 

b) Representante da Arquitetura: suporte e acompanhamento da DATAPREV em 

relação as questões de arquitetura para definição da organização da solução em 

componentes, englobando as suas relações, entre si e com o ambiente, e os 

princípios norteadores do seu desenho e evolução. 

c) Representante de Infraestrutura: suporte e acompanhamento da DATAPREV em 

relação as questões de infraestrutura para análise, diagnóstico, solução de 

problemas e proposta de melhoria, quando couber. Este perfil é opcional e deve ser 

definido a cada OS. 

d) Representante de Teste: suporte e acompanhamento da DATAPREV em relação às 

questões de testes para apoio na definição de requisitos de testes funcionais e não-

funcionais, automação de testes funcionais e de performance, definição de 

cobertura de testes do produto, ambientes de teste, massa de testes, dentre outros. 

e) Representante de Segurança: suporte e acompanhamento da Dataprev em relação 

às questões de segurança para apoio na definição de requisitos funcionais e não-

funcionais relacionadas à segurança, testes de segurança estáticos e dinâmicos, 

segurança de dados, segurança dados privados (atendendo à LGPD), segurança de 

acesso dentro da Dataprev, segurança no uso das ferramentas da Dataprev e apoio 

na utilização dos padrões de desenvolvimento seguro. 

f) Gestor Técnico do Contrato: responsável da DATAPREV por tratar de questões 

técnicas do contrato. 

 

5.7 Equipe da DATAPREV para Ordem de Serviço (OS) do LOTE 2 
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5.7.1 Para cada OS do LOTE 2, a DATAPREV terá os seguintes representantes quando houver 

necessidade para execução dos serviços e de acordo com o escopo da OS:: 

 

a) Responsável pela OS: responsável designado pelo Gerente da Unidade de 

Desenvolvimento da DATAPREV pela solicitação, acompanhamento e execução da 

OS da DATAPREV, de forma a auxiliar o Gestor de OS da Fábrica da CONTRATADA e 

o Líder Técnico da Fábrica. 

b) Dono do Produto: responsável pela definição dos requisitos e dependências. O 

Dono do Produto aprovará todos os itens entregues. O dono do produto será 

representado pelo analista de desenvolvimento ou serviço. 

c) Gestor Técnico do Contrato: responsável da DATAPREV por tratar de questões 

técnicas do contrato. 

 

5.8 A DATAPREV e a CONTRATADA deverão definir internamente seus respectivos Times de 

Desenvolvimento que atuarão nos trabalhos técnicos de cada OS. 

 

5.9 Qualificação técnica da CONTRATADA para prestação dos serviços 

 

5.9.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de profissionais com perfil e qualificação 

adequados, de acordo com o volume contratado e tipo de serviços definido. 

 

5.9.2 Nas tabelas a seguir são informadas as exigências mínimas de formação e experiência 

dos perfis necessários da CONTRATADA para atuar na execução dos contratos: 
 

LOTE 1 – Fábrica de Desenvolvimento de Software  

Perfil Formação Mínima Certificação Desejada Experiência Mínima 

Gestor da OS da 

CONTRATADA  
Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação ou Gestão de Projetos 

(carga-horária mínima de 360 horas;  

- PMP (“Project 

Management 

Professional”)  
- Scrum Master  

  

Mínimo de 6 (seis) 

anos de experiência 

profissional na área 

técnica de TI, sendo 

pelo menos 1 (um) 

ano em gestão de 

projetos  

Líder Técnico da 

Fábrica 

Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

- PMP (“Project 

Management 

Professional”)  
- Scrum Master  
 

Mínimo de 3 (seis) 

anos de experiência 

profissional na área 

técnica de TI, sendo 

pelo menos 1 (um) 

ano em gestão de 

projetos. 
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Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação ou Gestão de Projetos 

(carga-horária mínima de 360 horas; 

Desenvolvedor 

para Aplicações 

Transacionais 

Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas;  

- VCP-Spring 2021 

certification 

- Oracle Certified 

Associate, Java SE 5/SE 6 

ORACLE (ou superior)  
- Oracle Certified 

Professional, Java EE 5 

Web Component 

Developer Oracle 

Certified Professional  

1 (um) profissional 

alocado na OS com o 

mínimo de 4 (quatro) 

anos de experiência 

profissional na área 

técnica de TI, sendo 

pelo menos 1 (um) 

ano em 

desenvolvimento de 

aplicações 

transacionais com 

JavaEE. 

Analista de 

Testes e 

Qualidade 

 

Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas; 

- ISTQB CTFL - Certified 

Tester Foundation Level 

- TMTESTES ATC-NF - 

Analista de Testes 

Certificado Nível 

Fundamental 

- IIST CSTP-A - Certified 

Software Test 

Professional Associate 

Level 

 

1 (um) profissional 

alocado na OS com 

no mínimo 2 (dois) 

anos comprovados de 

experiência em Testes 

de Software, devendo 

ter fluência em: 

planejamento, 

especificação e 

execução de testes 

funcionais; 

implementação de 

teste funcional WEB 

utilizando Selenium; 

implementação de 

testes de API; testes 

em esteira de entrega 

contínua. 

Analista de Teste 

de Desempenho 

Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas; 

- ISTQB CTFL - Certified 

Tester Foundation Level 

- TMTESTES ATC-NF - 

Analista de Testes 

Certificado Nível 

Fundamental 

- IIST CSTP-A - Certified 

Software Test 

Professional Associate 

Level 

 

1 (um) profissional 

alocado na OS 

(quando houver 

requisito de teste de 

desempenho) com no 

mínimo 2 (dois) anos 

comprovados de 

experiência em Testes 

de Software, devendo 

ter fluência em: 

planejamento, 

especificação e 

execução de testes de 

desempenho; 
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implementação, 

execução e análise de 

resultados de teste de 

desempenho; testes 

em esteira de entrega 

contínua. 

Arquiteto Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas);  

- Oracle Certified 

Associate, Java SE 5/SE 6 

ORACLE (ou superior)  
- Oracle Certified 

Professional, Java EE 5 

Web Component 

Developer Oracle 

Certified Professional  

Mínimo de 6 (seis) 

anos de experiência 

profissional na área 

técnica de TI, sendo 1 

(um) ano como 

Arquiteto atuando 

com tecnologia 

JavaEE. 

Administrador de 

Banco de Dados 
Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas);  

- Oracle Database 11g 

(ou superior) 

Administrator Certified 

Professional  

Mínimo de 4 anos de 

experiência 

profissional na área 

técnica de TI, sendo 1 

ano como DBA.  

Analista de 

Métricas  
Curso superior completo em Informática, 

Ciência da Computação, Análise de 

Sistemas, Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação, Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet ou 

Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas;  

-Certificação Certified 

Function Points Specialist 

– CFPS, emitida pelo 

International Function 

Point Users Group – 

IFPUG;  

Experiência mínima de 

2 (dois) anos em 

análise contagem de 

pontos de  

função.  

 

Figura 5 - Tabela de Perfil e Qualificação dos Profissionais da Fábrica de Desenvolvimento (Lote 1) 

  

LOTE 2 – Fábrica de Métricas 

Perfil Formação Mínima 
Certificação 

Desejada 
Experiência Mínima 



Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS 

Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS 

Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE  

Termo de Referência 

Aquisição de Capacidade Externa para Desenvolvimento de Software e 

Contagem de Pontos de Função  

 

Termo de Referência   15 / 88 

Gestor da OS da 

CONTRATADA 
Curso superior completo em 

Informática, Ciência da Computação, 

Análise de Sistemas, Tecnologia em 

Gestão da Tecnologia da Informação, 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

ou Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas; 

- PMP (“Project 

Management 

Professional”) 

- Scrum Master 

 

Mínimo de 6 anos de 

experiência profissional 

na área técnica de TI, 

sendo pelo menos 1 

ano em gestão de 

projetos 

Analista de 

Métricas 

Curso superior completo em 

Informática, Ciência da Computação, 

Análise de Sistemas, Tecnologia em 

Gestão da Tecnologia da Informação, 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

ou Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas; 

- Certificação Certified 

Function Points 

Specialist – CFPS, 

emitida pelo 

International Function 

Point Users Group – 

IFPUG; 

Experiência mínima de 2 

(dois) anos em análise 

contagem de pontos de 

função. 

Perfil Formação Mínima 
Certificação 

Obrigatória 
Experiência Mínima 

Analista de 

Métricas Lider 

Curso superior completo em 

Informática, Ciência da Computação, 

Análise de Sistemas, Tecnologia em 

Gestão da Tecnologia da Informação, 

Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

ou Engenharia da Computação; ou Nível 

Superior Completo em outras áreas com 

Pós-graduação concluída em Tecnologia 

da Informação (carga-horária mínima de 

360 horas; 

- Certificação Certified 

Function Points 

Specialist – CFPS, 

emitida pelo 

International Function 

Point Users Group – 

IFPUG 

Experiência mínima de 2 

(dois) anos em análise 

contagem de pontos de 

função. 

Figura 6 - Tabela de Perfil e Qualificação dos Profissionais da Fábrica de Métricas (Lote 2) 

 

5.9.3 A CONTRATADA do LOTE 2 deverá dispor de pelo menos um profissional com certificação 

“Certified Function Points Specialist – CFPS”, emitida pelo “International Function Point 

Users Group – IFPUG” dentro da validade para validação dos serviços contratados, por 

requerer conhecimento especializado na determinação da quantidade de pontos de 
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função a ser faturada nas OS realizadas pela CONTRATADA do LOTE 1.  

 

5.9.4 Todas as contagens Detalhadas realizadas pela CONTRATADA do LOTE 2 deverão ser 

validadas pelo profissional com certificação “Certified Function Points Specialist – CFPS” 

emitida pelo “International Function Point Users Group – IFPUG” antes da entrega da OS. 

 
 

5.10 Equipamentos e Procedimentos de Segurança  

 

5.10.1 A CONTRATADA deverá prover todos os recursos de software e hardware necessários 

para as atividades individuais e locais de seus empregados e prepostos, incluindo: 

 

a) Computadores para os profissionais que realizarão os serviços; 

b) Outras ferramentas e licenças que venham a ser necessárias para a execução das 

Ordens de Serviço (por exemplo: Office, E-mail, Token, entre outros); 

c) Certificado digital para autenticação em VPN (A3 ou outro determinado pela 

Dataprev). 

 

5.10.2 A CONTRATADA deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade nas 

dependências da DATAPREV, e se sujeitará à(s) política(s) de “compliance” da DATAPREV. 

 

5.10.3 Todos os empregados da CONTRATADA deverão cumprir as normas e procedimentos de 

segurança da informação da DATAPREV, conforme Política de Segurança da Informação 

e Comunicações - POSIC disponível em https://portal3.dataprev.gov.br/governanca-

normativos/politica-de-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes.  

 

5.11 Passagem de Conhecimento 

 

5.11.1 Será necessária a realização de passagem de conhecimento de cada OS entregue. 

 

5.11.2 No caso de OS de LOTE 1, a CONTRATADA deverá realizar a passagem de conhecimento 

do produto para as equipes de sustentação da DATAPREV na Sprint de Homologação. 

 

5.11.2.1 As equipes de sustentação da DATAPREV serão definidas de acordo com o 

escopo de cada produto desenvolvido. 

 

5.11.3 Para OS do LOTE 2, a passagem de conhecimento deverá ser realizada no momento da 

entrega dos artefatos da OS. 

6 PLANEJAMENTO DO CONTRATO 

6.1 Para cada LOTE, ocorrerão duas reuniões para o planejamento do contrato: 

https://portal3.dataprev.gov.br/governanca-normativos/politica-de-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes
https://portal3.dataprev.gov.br/governanca-normativos/politica-de-seguranca-da-informacao-e-comunicacoes
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6.1.1 Reunião de Planejamento do Contrato: a CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor 

Administrativo e Gestor Técnico da DATAPREV em local a ser definido pela DATAPREV (ou 

por meio de reunião remota), no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis contados a 

partir do dia seguinte à assinatura do Contrato/Pedido de Compra. 

 

6.1.2 Reunião Técnica do Contrato: a CONTRATADA deverá se reunir com o Gestor Técnico do 

Contrato e equipes técnicas a serem definidas pela DATAPREV em local a ser definido 

pela DATAPREV (ou por meio de reunião remota), no prazo máximo de até 10 (dez) dias 

úteis contados a partir do dia seguinte à assinatura do Contrato/Pedido de Compra. 

 

6.2 Todos os acordos resultantes destas reuniões serão considerados parte integrante do contrato. 

 

6.3 Reunião de Planejamento do Contrato 

 

6.3.1 A data da Reunião de Planejamento do Contrato deverá ser agendada em comum acordo 

com a DATAPREV. As partes deverão definir e alinhar todos os aspectos administrativos 

contratuais para plena execução dos serviços, com base no Contrato, Termo de 

Referência e seus ANEXOS. 

 

6.3.2 Nesta Reunião de Planejamento do Contrato, serão apresentados: 

 

a) O Gestor do Contrato da Fábrica para tratar de questões comerciais e/ou 

contratuais; 

b) O Gestor Técnico de OS da Fábrica para tratar os itens administrativos que nortearão 

os serviços técnicos. 

 

6.3.3 A partir do dia seguinte do encerramento da Reunião de Planejamento do Contrato, caso 

existam questionamentos direcionados à DATAPREV e/ou à CONTRATADA, a interessada 

deverá formalmente, em até 10 (dez) dias úteis, efetuar sua solicitação ao Gestor 

Administrativo da DATAPREV. 

 

6.3.4 Todas as decisões da Reunião de Planejamento do Contrato serão registradas em 

arquivos/documentos oficiais, que deverão ser aprovados e assinado pelas partes. Ao 

longo da execução do contrato, essas decisões poderão ser ajustadas, mas sempre em 

comum acordo entre DATAPREV e CONTRATADA. 

 

6.4 Reunião Técnica do Contrato 

 

6.4.1 A data da Reunião Técnica do Contrato deverá ser agendada em comum acordo com a 

DATAPREV. As partes deverão definir e alinhar todos os aspectos técnicos para plena 

execução dos serviços. 
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6.4.2 Nesta Reunião, a DATAPREV deverá apresentar: 

 

6.4.2.1 Modelo de Aferição da OS: 

 

a) Processos, regras e documentos referentes à execução dos serviços;  

b) Abertura da OS; 

c) Execução e Acompanhamento da OS; 

d) Critérios de Aceite da OS e SLAs; 

e) Medição do Serviço da OS e Pagamento; 

f) Solicitação de Mudanças na OS; 

g) Fechamento da OS; 

h) Aceite da OS; 

i) Garantia da OS; 

j) Cancelamento ou Suspensão da OS. 

 

6.4.2.2 Modelo Operacional: 

 

a) Ambiente Tecnológico; 

b) Processo de Desenvolvimento / Artefatos / Responsáveis; 

c) Padrão de versionamento e gerência de configuração (inclui o ferramental de 

controle);  

d) Padrões de configuração de desenvolvimento, aplicação, ambientes e 

servidores; 

e) Uso de frameworks da DATAPREV; 

f) Processo de Passagem de Conhecimento;  

g) Requisitos de Segurança da Informação; 

h) Processo de Teste de Desempenho da DATAPREV. 

 

6.4.3 A partir do dia seguinte do encerramento da Reunião Técnica do Contrato, caso existam 

questionamentos direcionados à DATAPREV e/ou à CONTRATADA, a interessada deverá, 

formalmente em até 10 (dez) dias úteis, efetuar sua solicitação ao Gestor Técnico do 

Contrato. 

 

6.4.4 Todas as decisões da Reunião Técnica do Contrato serão registradas pela DATAPREV em 

arquivos/documentos oficiais, que serão encaminhados para ciência da CONTRATADA. 

Ao longo da execução do contrato, essas decisões poderão ser ajustadas, mas sempre 

em comum acordo entre DATAPREV e CONTRATADA. 

7 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os Times de Desenvolvimento dos LOTES 1 e 2 poderão trabalhar de forma remota em qualquer 

cidade dentro do território brasileiro. Não será permitida a realização dos serviços em localidade no 
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exterior. 

 

7.2 Os Líderes Técnicos da Fábrica e os respectivos Times de Desenvolvimento poderão atuar 

lotados fisicamente em qualquer uma das Unidades de Desenvolvimento (UD) da DATAPREV, desde 

que acordados durante o planejamento da OS.  Vale ressaltar que, preferencialmente, os Times de 

Desenvolvimento poderão trabalhar na Unidade de Desenvolvimento do Rio de Janeiro (UDRJ) devido 

a maior disponibilidade de espaço público nesta localidade. 

 

7.3 Caso a DATAPREV identifique a necessidade de membros do Time de Desenvolvimento da 

Fábrica ou do Líder Técnico da Fábrica em realizar atividades presencialmente em alguma das 

localidades citadas no quadro abaixo, estas despesas serão custeadas pela DATAPREV, com exceção se 

esses profissionais residirem na cidade em questão. 

 

Endereços da DATAPREV 

• Sede da Dataprev 

      Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Via L2 Sul, DF, 70070-931 

 

• Unidade de Desenvolvimento do Rio de Janeiro (UDRJ) 
Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, RJ – CEP 22280-040 

 

• Unidade de Desenvolvimento da Paraíba (UDPB) 

Av. Pres. Getúlio Vargas, 47 – Centro, João Pessoa – PB – CEP 58040-000 

 

• Unidade de Desenvolvimento do Ceará (UDCE) 

Av. Santos Dumont, 3060 – 3º andar – Aldeota, Fortaleza, Ceará – CEP 60150-161 

 

• Unidade de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (UDRN) 

Rua Jundiaí, 330,4º/9º Empresarial A Gaspar Corporativo, Tirol, Natal – RN 

 

• Unidade de Desenvolvimento de Santa Catarina (UDSC) 

Rua Padre Roma, 409 – Centro, Florianópolis, SC – CEP 88010-090 

 

• Unidade em São Paulo 

      R. Dr. Manoel Vitorino, 343 – Brás 03.017-020 - São Paulo - SP 

 

Figura 7- Tabela de Endereços das Unidades da Dataprev 

8 FLUXO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) 

8.1 A Ordem de Serviço (OS) é o instrumento formal pelo qual a DATAPREV encaminhará suas 

demandas de serviços para a CONTRATADA. 
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8.2 Faz parte da documentação formal da OS: 

a) Planejamento da OS; 

b) Abertura da OS; 

c) Aceite da OS; e 

d) Solicitação de Mudança (se houver). 

 

8.3 Os modelos da documentação formal da OS serão disponibilizados pela DATAPREV na Reunião 

de Planejamento do Contrato ou em data a ser acordada entre as partes. Os modelos poderão ser 

modificados pela DATAPREV ao longo da vigência contratual e comunicado à CONTRATADA. 

 

8.4 Outros documentos formais poderão fazer parte da documentação formal, desde que acordado 

entre as partes. 

 

8.5 As OS aprovadas para execução e formalizadas não poderão sofrer alterações em seu conteúdo 

previamente negociado sem anuência do Gestor Técnico do Contrato da DATAPREV ou por meio de 

Solicitação de Mudança. 

 

8.6 Poderão ser realizadas reuniões para planejamento ou execução dos serviços. A DATAPREV está 

isenta de qualquer ônus em relação à realização de qualquer reunião. 

 

8.7 Planejamento da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.7.1 O Responsável pela OS deverá encaminhar solicitação formal de Planejamento de OS 

para a CONTRATADA via e-mail ou outra forma de comunicação acordada entre as partes. 

 

8.7.2 A solicitação formal deverá ser realizada em horário comercial (9:00 às 18:00 horas) de 

segunda-feira a sexta-feira, excluídos os feriados nacionais, salvo definição contrária e 

em comum acordo entre a DATAPREV e a CONTRATADA. Essa solicitação deverá conter: 

 

8.7.2.1 LOTE 1 

 

a) Descrição detalhada das necessidades; 

b) Contagem inicial de ponto de função da demanda; 

c) Documento de modelo arquitetural. 

 

8.7.2.2 LOTE 2 

 

a) Descrição detalhada das necessidades; 

b) Contagem ponto de função da demanda (nos casos de “contagem de referência e” 

ou “contagem final”; 

 

8.7.3 Após o envio da solicitação formal, a CONTRATADA terá até 8 (oito) horas úteis para 

agendar uma data de Reunião de Apresentação da Demanda.  
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8.7.4 Nessa Reunião, a DATAPREV detalhará para a CONTRATADA o escopo, requisitos, 

restrições e premissas da demanda. A CONTRATADA deverá tirar todas as dúvidas para 

elaborar o Planejamento da OS. Ainda como escopo da Reunião, quando aplicável: 

 

a) A DATAPREV explicará o escopo dos serviços e respectivas prioridades de negócio. 

b) A DATAPREV apresentará as necessidades de prazo de entrega e restrições de data. 

c) As partes deverão elencar os riscos envolvidos na execução da OS. 

d) As partes deverão elencar os requisitos arquiteturais e infraestrutura para as OS de 

LOTE 1. 

e) A CONTRATADA poderá revisar, caso julgue necessário, a contagem de pontos de 

função estimada pela DATAPREV ou pela Fábrica de Métricas (Lote 2). 

f) A CONTRATADA deverá informar à DATAPREV as não conformidades nos artefatos 

de entrada. 

g) A DATAPREV poderá ajustar os artefatos não conformes (caso julgue pertinente) e 

entregá-los novamente à CONTRATADA, visando a retomada do processo de 

planejamento dos serviços. 

h) A DATAPREV deverá dirimir as dúvidas da CONTRATADA. 

 

8.7.5 Para cada demanda apresentada pela DATAPREV, a CONTRATADA deverá avaliar o 

escopo da demanda e planejar a execução de uma ou mais OS para atender a demanda.  

 

8.7.5.1 A CONTRATADA só poderá rejeitar uma demanda, caso os insumos 

entregues pela DATAPREV não estejam adequados para a realização do 

serviço. 

 

8.7.6 Após 3 (três) dias úteis da realização da Reunião de Apresentação da Demanda, a 

CONTRATADA deverá realizar a Reunião de Apresentação do Planejamento da OS. 

Deverão participar desta reunião: 1) pela DATAPREV:  Responsável pela OS, Dono de 

Produto e outros Representantes Técnicos; 2) pela CONTRATADA: Líder Técnico da 

Fábrica e Gestor de OS da Fábrica. 

 

8.7.7 Na Reunião de Apresentação do Planejamento da OS, o Líder Técnico da Fábrica 

apresentará o Planejamento da(s) OS(s) que atenderá(ão) ao escopo da demanda. O 

documento de Planejamento de OS deverá obrigatoriamente conter: 

 

a) Número da OS; 

b) Representantes Técnicos da DATAPREV responsáveis pela OS, conforme subitens 

5.6 e 5.7 deste Termo de Referência; 

c) Descrição do Serviço de Contagem (inicial, de referência ou final) para OS LOTE 2; 

d) Método da Contagem (estimada (NESMA) ou detalhada) para OS LOTE 2; 

e) Tipo da contagem (desenvolvimento, melhoria ou aplicação) para OS LOTE 2; 

f) Quantidade de Pontos de Função para atender a OS; 
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g) Macro atividades do ciclo de vida de desenvolvimento que será atendido pela OS 

de LOTE 1, conforme tabela no subitem 3.2 deste Termo de Referência; 

h) Resumo da OS; 

i) Data de solicitação; 

j) Nome solicitante; 

k) Data de início da OS; 

l) Data de término da OS; 

m) Escopo da OS; 

n) Critérios de Aceite da OS e respectivas metas (de acordo com o ANEXO VI – 

Critérios de Aceite de OS deste Termo de Referência); 

o) Premissas para execução do trabalho; 

p) Itens fora do escopo da OS; 

q) Entregáveis;  

r) Cronograma de execução para OS LOTE 1. 

 

8.7.8 No cronograma de execução de OS do LOTE 1, a CONTRATADA deverá prever a 

quantidade de releases e sprints e respectivas datas de início de fim.  

 

8.7.8.1 A última sprint da OS deverá ser a “Sprint de Homologação” e as respectivas 

atividades estão descritas no subitem 8.9.5 deste Termo de Referência. 

 

8.7.9 Ainda na Reunião de Apresentação do Planejamento da OS, o Líder Técnico da Fábrica 

deverá: 

 

a) Acordar com a DATAPREV os Critérios de Aceite da OS e a adaptação das metas, se 

for o caso.  

b) Acordar com a DATAPREV as áreas técnicas que deverão atestar os Critérios de 

Aceite da OS, de acordo com o registro no documento de Planejamento da OS. 

c) Acordar com a DATAPREV as datas das atividades que requerem participação dos 

responsáveis da DATAPREV (este acordo deverá estar registrado no escopo do 

documento de Planejamento da OS). 

d) Planejar o Backlog dentro das Releases e Sprints. 

e) Apresentar datas das atividades que requerem participação dos Clientes externos 

da DATAPREV (exemplo: homologação da Release). 

 

8.7.10 Caso haja divergências no Planejamento da OS, a DATAPREV deverá sinalizar a não 

conformidade e solicitar reagendamento da Reunião, se for o caso. 

 

8.7.11 A CONTRATADA deverá reagendar nova Reunião de Apresentação do Planejamento da 

OS, se for o caso. 

 

8.7.12 As atividades do planejamento da OS não é garantia de que a DATAPREV formalizará sua 

abertura. 
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8.7.13 Particularidades do Planejamento de OS de LOTE 1 

 

8.7.13.1 Uma OS não poderá ultrapassar o limite de 120 (cento e vinte) dias corridos. 

Para prazos maiores, deverá ser acordado com a DATAPREV. 

 

8.7.13.2 O Planejamento de OS apresentado pela CONTRATADA deverá ser aprovado 

internamente por todas as áreas técnicas da DATAPREV envolvidas na OS. 

 

8.7.13.3 O Planejamento de OS apresentado pela CONTRATADA, e aprovado pela 

DATAPREV, terá validade de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos e será 

submetido à aprovação do Cliente da DATAPREV. 

 

8.7.13.4 Caso o Cliente da DATAPREV não aprove o Planejamento de OS no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias corridos, o planejamento estará automaticamente 

CANCELADO. 

 

8.7.13.5 A aprovação do Planejamento da OS dependerá do parecer final do Cliente 

da DATAPREV quanto aos prazos e escopo a ser atendido. 

 

8.7.13.6 Cada OS de LOTE 1, após a aprovação do planejamento do Cliente da 

DATAPREV, terá um Período de Preparação da OS de até 15 (quinze) dias 

úteis. Este período visa a adequação das equipes para o início da execução 

da OS. 

 

8.7.13.7 O Período de Preparação da OS não deverá estar contido na remuneração 

da OS. 

 

 

8.7.14  Particularidades do Planejamento de OS de LOTE 2 

 

8.7.14.1 Para demandas de LOTE 2, a CONTRATADA deverá executar a OS de acordo 

com o tamanho do serviço em pontos de função a ser realizado, conforme 

subitens 9.2 e 9.3 deste Termo de Referência. 

 

8.8 Abertura da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.8.1 Uma OS só deverá ter sua abertura oficializada após a aprovação do Planejamento da 

OS pelo Cliente da DATAPREV. 

 

8.8.2 Após essa formalização, o Responsável pela OS deverá aprovar tecnicamente a abertura 

da OS junto ao Gestor Técnico do Contrato. 
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8.8.3 Após a aprovação técnica pelo Responsável da OS, o documento de Abertura da OS será 

providenciado pelo Gestor Técnico do Contrato e deverá ser assinado em até 3 (três) dias 

úteis ou outro prazo acordado entre as partes. 

 

8.8.3.1 Serão responsáveis pela assinatura no documento de Abertura da OS: Gestor 

de OS da Fábrica e Gestor Técnico do Contrato. 

 

8.9 Execução da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.9.1 A execução das OS será iniciada após as assinaturas no documento de Abertura da OS. 

 

8.9.2 O término do contrato não cessará a execução de uma OS. 

 

8.9.3 A CONTRATADA terá como preocupação primária durante a execução das atividades, a 

passagem de conhecimento à equipe técnica da DATAPREV designada a acompanhar as 

atividades. 

 

8.9.4 Os critérios de aceite de OS poderão ser alterados durante a execução da OS, desde que 

acordado entre as partes. 

 

8.9.5 OS de LOTE 1 – Sprint de Homologação  

 

8.9.5.1 Durante a Sprint de Homologação, a DATAPREV e a CONTRATADA, além das 

atividades de homologação com o Cliente externo da DATAPREV, também 

deverão ser contempladas as atividades:  

 

a) aprovação dos itens de backlog; 

b) verificação de todos os critérios de aceite acordados na OS; e 

c) realização da passagem de conhecimento.  

 

8.9.5.2 A não realização destas atividades deverá ser acordada com a DATAPREV. 

 

8.9.5.3 Durante a Sprint de Homologação, para cada defeito (funcional ou não-

funcional) encontrado e para cada critério de aceite não atendido, a 

DATAPREV deverá abrir um defeito relacionado à OS. 

 

8.9.5.4 Caso, uma Sprint de Homologação não seja concluída no prazo estipulado 

na OS por necessidade do Cliente ou da DATAPREV, será adotado uma 

extensão do prazo para que a homologação seja concluída: mais 30 (trinta) 

dias corridos OU outro prazo acordado entre DATAPREV e CONTRATADA. 

Após este período, a homologação será considerada concluída por decurso 

de prazo, devendo a CONTRATADA reparar erros identificados em 

homologação posteriormente efetuada pela DATAPREV durante a vigência 
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contratual. 

 

8.9.5.5 No caso de extensão do prazo para a conclusão da homologação, o 

Responsável pela OS deverá providenciar uma Solicitação de Mudança, 

conforme subitem 8.14.  

 

8.10 Fechamento da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.10.1 O fechamento da OS se dá após a entrega dos serviços acordados. 

 

8.10.2 A CONTRATADA deverá formalizar o fechamento de uma OS de LOTE 1 somente se 

atender aos critérios abaixo: 

 

a) não tiver mais do que 10 (dez) defeitos cosméticos não solucionados;  

b) não tiver defeitos com severidade maior ou igual a “baixa” não 

solucionados; 

 

8.10.2.1 Ainda que não atenda aos critérios do subitem 8.10.2 deste Termo de 

Referência, a DATAPREV poderá optar por encerrar a OS. 

 

8.10.3 O Gestor de OS da Fábrica deverá comunicar formalmente, por e-mail ou outra forma de 

comunicação acordada entre as partes, ao Responsável pela OS e Dono do Produto que 

a OS está apta ao fechamento. 

 

8.10.4 Para cada OS, deverá ser realizada uma Reunião de Fechamento de OS entre o 

Responsável da OS e o Líder Técnico da Fábrica. Outros participantes poderão ser 

incluídos na reunião em comum acordo entre as partes. Nesta Reunião as partes deverão 

formalizar: 

 

a) SLAs de acordo com o ANEXO IV – Acordo de Níveis de Serviços (SLA) deste 

Termo de Referência; 

b) A quantidade de pontos de função a ser paga na OS. 

 

8.10.5 A evidência da realização da passagem de conhecimento deverá ser atestada pelo 

Responsável da OS, informando que essa etapa foi realizada pela CONTRATADA. 

 

8.10.6 Para OS de LOTE 1, o Responsável pela OS terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, ou outro 

prazo acordado entre as partes, contados a partir da formalização do fechamento da OS, 

para realizar a avaliação das entregas e validar os pontos de função, de acordo com: 

 

a) A disponibilização dos entregáveis; 

b) Os critérios de aceite atendidos (conforme ANEXO VI – Critérios de Aceite de OS 

deste Termo de Referência); 
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c) O produto homologado; 

d) A passagem de conhecimento realizada. 

 

8.10.7 Para OS de LOTE 2, o Responsável pela OS terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, ou outro 

prazo acordado entre as partes, contados a partir da formalização do fechamento, para 

realizar a avaliação das entregas, de acordo com:  

 

a) A disponibilização dos entregáveis;  

b) A passagem de conhecimento realizada. 

 

8.10.8 Em caso de não conformidade dos entregáveis de acordo com o especificado no 

Planejamento da OS, o Responsável pela OS poderá, dentro dos 10 (dez) dias úteis, 

solicitar revisão dos entregáveis para a CONTRATADA.  

 

8.10.8.1 No caso de revisão dos entregáveis, o tempo de avaliação das entregas e 

validação dos pontos de função será reiniciado. 

 

8.10.9 Verificação dos Pontos de Função da OS 

 

8.10.9.1 Para as OS de LOTE 1, a contagem final da OS, conforme recomendação do 

Roteiro de Métricas de Software do SISP (versão 2.3), poderá exceder até 40% 

dos pontos de função acordados no documento de Abertura da OS. Neste 

caso, a DATAPREV informará no documento de Aceite da OS o total de 

pontos de função acordados no documento de Abertura da OS e acrescidos 

dos 40%. Não serão incluídos no documento de Aceite da OS pontos de 

função excedentes a 40%. 

 

8.10.9.2 Para a OS de LOTE 2, deverão ser formalizados os pontos de função 

entregues, uma vez que, em alguns casos, os entregáveis podem diferir da 

contagem apresentada no documento de Abertura da OS. 

 

8.11 Aceite da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.11.1 Uma OS só terá o aceite formalizado após a aprovação do Responsável pela OS de 

acordo com as atividades realizadas no fechamento da OS. 

 

8.11.2 Após o aceite formalizado pela Responsável pela OS, o documento de Aceite da OS será 

providenciado pelo Gestor Técnico do Contrato e deverá ser assinado em até 5 (cinco) 

dias úteis ou outro prazo acordado entre as partes. 

 

8.11.2.1 Serão responsáveis pela assinatura no documento de Aceite da OS: Gestor 

de OS da Fábrica, Responsável pela OS (ou o Gerente da Unidade de 

Desenvolvimento demandante) e Gestor Técnico do Contrato. 
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8.12 Cancelamento da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.12.1 Uma OS poderá ser CANCELADA nos seguintes casos: 

 

a) A qualquer momento a critério da DATAPREV por questões técnicas ou estratégicas; 

b) Força maior por parte da DATAPREV que a impeça de dar continuidade aos 

trabalhos; 

 

8.12.2 O Responsável pela OS deverá encaminhar solicitação formal de Cancelamento da OS 

para a CONTRATADA via e-mail ou outra forma de comunicação acordada entre as partes. 

 

8.12.3 No cancelamento, não serão validados critérios de aceite e SLAs. A OS também ficará 

dispensada da garantia dos serviços entregues. 

 

8.12.4 Para OS de LOTE 1: 

 

8.12.4.1 A CONTRATADA será remunerada pelos pontos de função entregues até o 

momento da comunicação do cancelamento. 

 

8.12.4.2 Os pontos de função da OS cancelada a serem pagos deverão ser 

recalculados de acordo com as macro atividades do ciclo de 

desenvolvimento de um software, conforme recomendação do Roteiro de 

Métricas de Software do SISP (tabela no subitem 3.2 deste Termo de 

Referência). Esses pontos de função deverão ser informados no documento 

de Aceite de OS. 

 

8.12.5 Para solicitações de cancelamento de OS de LOTE 2, à critério da DATAPREV, a 

CONTRATADA será remunerada pelos pontos de função levantados até o momento da 

comunicação do cancelamento, de acordo com a Tabela de Remuneração da Fábrica 

de Métricas por faixa de PF do ANEXO VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de 

Função deste Termo de Referência. Esses pontos de função deverão ser informados no 

documento de Aceite de OS e comprovados no sistema PFACIL1. 

 

8.12.6 Para os casos de solicitação de cancelamento por parte da CONTRATADA para OS de 

qualquer LOTE, esta deverá formalizar justificativa que será avaliada e aprovada pela 

DATAPREV.  Caso não seja aprovada, a CONTRATADA estará obrigada a dar continuidade 

à execução da OS, estando sujeita às sanções relacionados aos Acordo de Níveis de 

Serviço (SLA), previstas no subitem 13.2 deste Termo de Referência.  

 

 
1 PFACIL - Ferramenta desenvolvida pela Dataprev para contagem de Ponto de Função e criação de baseline em 

Ponto de função dos produtos desenvolvidos e suportados pela Dataprev 
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8.12.6.1 Uma vez aprovado pela DATAPREV o cancelamento solicitado pela 

CONTRATADA, a CONTRATADA não será remunerada pelos pontos de função 

entregues até o momento do cancelamento.  

 

8.13 Suspensão da Ordem de Serviço (OS) 

 

8.13.1 As suspensões de OS poderão ocorrer a qualquer momento durante a execução da OS. 

 

8.13.2 O Responsável pela OS deverá encaminhar solicitação formal de Suspenção da OS para 

a CONTRATADA via e-mail ou outra forma de comunicação acordada entre as partes. 

 

8.13.3 Para OS de LOTE 1, a CONTRATADA poderá solicitar suspensão de uma OS. Esta 

solicitação poderá ser aprovada ou negada pela DATAPREV. Neste caso, a CONTRATADA 

deverá observar os seguintes eventos: 

 

a) A CONTRATADA deverá realizar comunicação prévia da suspensão com 

antecedência mínima de 1 (uma) semana do início da próxima sprint, com 

justificativa e prazo para retorno. 

b) A justificativa e prazo de retorno deverá ser avaliado e aprovado pela DATAPREV. 

Caso não seja aprovado, a CONTRATADA estará obrigada a dar continuidade à 

execução da OS, estando sujeita às sanções relacionados aos Acordo de Níveis de 

Serviço (SLA), previstas no subitem 13.2 deste Termo de Referência. 

c) Uma vez aprovada a suspensão pela DATAPREV, esta poderá ocorrer por um prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos OU outro prazo acordado entre as 

partes. Caso ultrapasse este prazo, a OS deverá ser cancelada sem direito a 

remuneração pelos pontos de função entregues até o momento da comunicação da 

suspensão e a CONTRATADA estará sujeita às sanções do previstas no subitem 13.4 

deste Termo de Referência. 

 

8.13.4 A suspensão poderá ocorrer por um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Caso este 

prazo seja ultrapassado, este poderá ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias corridos 

desde que aprovado por ambas as partes. Após esse prazo, caso a OS não seja retomada, 

a OS será CANCELADA e a CONTRATADA será remunerada pelos pontos de função 

entregues até o momento da comunicação da suspensão. Para a OS de LOTE 1, o 

pagamento procederá de acordo com o subitem 8.12.4.2 deste Termo de Referência. 

 

8.13.5 A reativação de uma OS suspensa deverá ser solicitada formalmente pelo solicitante da 

suspensão (CONTRATADA ou DATAPREV), e os trabalhos deverão reiniciar em até 2 (duas) 

semanas após essa solicitação formal ou outro prazo acordado entre as partes.  

 

8.13.5.1 A reativação de uma OS suspensa poderá acarretar revisão no Planejamento 

da OS. Em caso de mudança do prazo final da OS, o Responsável pela OS 

deverá formalizar uma Solicitação de Mudança (subitem 8.14) por alteração 
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do prazo final da OS. 

 

 

8.13.6 Para OS de LOTE 2, a suspensão somente poderá ser solicitada pela DATAPREV e a 

repactuação futura dos prazos deverá ser acordada entre as partes. Em caso de 

cancelamento da OS por decurso de prazo, após 15 (quinze) dias corridos de suspensão, 

o pagamento será realizado conforme previsto no subitem 8.12.5 deste Termo de 

Referência. 

 

8.13.7 Para as OS que tenham sido suspensas por solicitação da DATAPREV, ao final do contrato, 

o cancelamento será automático e CONTRATADA será remunerada pelos pontos de 

função entregues até o momento da comunicação da suspensão, de acordo com o 

subitem 8.12.4.2 deste Termo de Referência. 

 

8.14 Solicitação de Mudança (SM) para a Ordem de Serviço (OS) 

 

8.14.1 As Solicitações de Mudança (SM) só se aplicam às OS de LOTE 1. 

 

8.14.2 Uma SM é qualquer alteração, exclusão ou inclusão de requisitos solicitada pela 

DATAPREV a qualquer momento durante a execução da OS. 

 

8.14.2.1 Poderá ser considerada uma SM a alteração de prazo da OS por necessidade 

de prorrogação da homologação não concluída ou reativação de OS 

suspensa. 

 

8.14.3 Para qualquer alteração, exclusão ou inclusão de requisitos, o Responsável pela OS 

deverá encaminhar solicitação formal de SM para a CONTRATADA via e-mail ou outra 

forma de comunicação acordada entre as partes. Nesta solicitação, o Responsável pela 

OS deverá solicitar a análise de impacto ao Líder Técnico da Fábrica, enviando todos os 

artefatos de entrada contendo o escopo a ser alterado, excluído ou incluído. 

 

8.14.3.1 No prazo de 10 (dez) dias corridos, o Líder Técnico da Fábrica deverá 

encaminhar o Relatório de Impacto, contendo a análise de impacto e o novo 

cronograma de atendimento para a OS. Dentro deste prazo, caso haja 

dúvidas acerca do novo escopo, o Líder Técnico da Fábrica poderá solicitar 

reunião junto ao Responsável pela OS e Dono do Produto. 

 

8.14.3.2 O Responsável pela OS, em conjunto com o Dono do Produto, deverá 

analisar e aprovar o Relatório de Impacto e decidir junto à CONTRATADA o 

ajuste no prazo e pontos de função da OS. 

 

8.14.3.3 Estando a DATAPREV e CONTRATADA em comum acordo com o Relatório de 

Impacto da SM proposta, o Responsável pela OS deverá formalizar o 
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documento de Solicitação de Mudança da OS junto ao Gestor Técnico do 

Contrato, com as devidas alterações pactuadas, os pontos de função e/ou 

novos prazos acordados. 

 

8.14.4 Para prorrogação da homologação não concluída ou reativação de OS suspensa, o 

Responsável pela OS deverá encaminhar solicitação formal de SM para a CONTRATADA 

via e-mail ou outra forma de comunicação acordada entre as partes. O Responsável pela 

OS deverá formalizar o documento de Solicitação de Mudança da OS junto ao Gestor 

Técnico do Contrato. 

 

8.14.5 Serão responsáveis pela assinatura na Solicitação de Mudança da OS: Gestor de OS da 

Fábrica e Responsável pela OS (ou o Gerente da Unidade de Desenvolvimento 

demandante). 

 

8.14.6 OS Complementar: além do documento de Solicitação de Mudança, o Responsável da 

OS deverá avaliar o escopo da mudança: 

 

a) SM de inclusão: para qualquer inclusão no escopo de uma OS que impacte nos 

pontos de função acordados, será necessária a abertura de OS Complementar, com 

o respectivo documento de Abertura de OS e Aceite de OS. Neste caso, o 

documento de Abertura só será confeccionado após a aprovação técnica do 

Responsável pela OS, conforme subitem 8.8.2 deste Termo de Referência. 

b) SM de exclusão: não será necessária a abertura de OS Complementar, mas a redução 

dos pontos de função deverá ser acordada com a CONTRATADA e justificada no 

documento de ACEITE de OS. 

c) SM de alteração: quando o escopo a ser alterado não refletir em mudanças na 

quantidade de pontos de função da OS, não será necessária a abertura de OS 

Complementar. 

d) SM de prorrogação de prazo para conclusão da homologação ou reativação de OS 

suspensa: não será necessária a abertura de OS Complementar. 

 

8.14.7 O documento de Planejamento da OS é obrigatório para a OS Complementar. Em seu 

escopo deverá constar a referência à OS que deu origem à SM de inclusão. A OS que 

deu origem à SM de inclusão poderá ter sua data término postergada, a fim de 

acompanhar o término da OS complementar, desde que acordada entre as partes. 

9 PRAZO DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) 

9.1 Para demandas de LOTE 1, a CONTRATADA deverá executar a OS de acordo com o prazo 

acordado para os serviços. Esses prazos deverão estar especificados no documento de Abertura da OS 

(data de início e término da OS); 
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9.1.1 O prazo de cada OS será apresentado pela CONTRATADA na Reunião de Apresentação 

do Planejamento da OS. A fórmula a seguir servirá para balizar o tempo aceitável, caso 

haja discordância entre as partes sobre entre o prazo solicitado pela DATAPREV e o 

ofertado pela CONTRATADA. 

 

LOTE 1 - Fábrica de Software 

Prazo de execução do serviço Lote 1 

Prazo = {[(QPF x ProE) x 100%] / EqE }/ HrT 

Legenda: 

Prazo Total de dias úteis para o atendimento da OS. 

QPF Total de pontos de função. 

ProE Produtividade Estabelecida (12,95 HH por PF)* 

% do serviço 100% sobre o total de PF correspondente a atividade a ser 

executada** 

EqE Tamanho ideal da equipe estabelecida para a atividade (5 pessoas 

por OS)*** 

HrT Horas trabalhadas por dia (8h) 

(*) Valor aproximado da produtividade de desenvolvimento de sistemas de referência de 

mercado, conforme dados do International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG). 

(**) Conforme tabela de Medição dos Serviços aplicadas pela DATAPREV. 100% representa 

todo o ciclo de desenvolvimento. 

(***) Equipe média para cálculo do prazo máximo de execução do serviço do Lote 1. 

 

Como exemplo, considerando um serviço contratado de Desenvolvimento de novo produto 

mensurado em 300 pontos de função: 

 

Prazo com produtividade 12,95 HH/PF= { [(300 x 12,95) x 100%]  / 5 } / 8 

Prazo de Execução do Serviço = 98 dias úteis 

 

Neste exemplo, o prazo máximo aceitável da OS será de 98 dias úteis. 

Figura 8 - Quadro de Prazo máximo para execução de OS do Lote 1 Fábrica de Métricas 

 

9.2 Para demanda de LOTE 2, cuja descrição do serviço é “contagem de referência” ou “contagem 

final”, a CONTRATADA deverá executar a OS de acordo com o tamanho do serviço em pontos de função 

a ser realizado, conforme Tabela de prazo máximo de execução dos serviços de Fábrica de Métricas 

do ANEXO VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função deste Termo de Referência. 

 

9.3 Para demanda de LOTE 2, cuja descrição do serviço é “contagem inicial”, a CONTRATADA deverá 

estimar os pontos de função necessários para cumprir a OS de acordo com o(s) artefato(s) entregue(s) 

pela DATAPREV. E baseado nesta estimativa em pontos de função, a CONTRATADA deverá considerar 
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o prazo de conclusão da OS de acordo com a Tabela de prazo máximo de execução dos serviços 

de Fábrica de Métricas do ANEXO VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função deste Termo 

de Referência. 

10 GARANTIA DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) 

10.1 Uma OS terá garantia por até 6 (seis) meses após a data de aceite de cada OS. 

 

10.2 O término do contrato não cessará a garantia dos serviços. 

 

10.3 No período de garantia, quando identificado um erro nas aplicações ou qualquer artefato alvo 

da OS, a CONTRATADA deverá resolver o problema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

úteis após o registro do defeito feito pelo Responsável pela OS na DATAPREV. 

 

10.4 Caberá a CONTRATADA, no período de garantia, sem ônus para a DATAPREV, realizar toda a 

correção decorrente dos erros ou falhas identificadas na execução dos seus serviços, desde que, 

comprovadamente, não tenham se dado em razão de alterações ou especificações inadequadas 

realizadas pela DATAPREV. 

 

10.5 A DATAPREV poderá modificar qualquer código referente a esta contratação em casos 

excepcionais quando houver necessidade de ação da DATAPREV (exemplo: incidentes em produção). 

Neste caso, a DATAPREV deverá informar a CONTRATADA quando e onde foram realizadas as 

modificações. As garantias da CONTRATADA permanecerão ativas. 

 

10.6 O processo de atendimento das manutenções corretivas será alinhado na Reunião Técnica do 

Contrato. 

 

10.7 Parecer de Solução para Defeitos de Software (OS de LOTE 1) 

 

10.7.1 Poderão ser estabelecidos prazos maiores de acordo com a criticidade de cada defeito, 

desde que formalmente acordado com o Responsável pela OS. Na impossibilidade de 

atendimento neste prazo, e ainda dentro dele, a CONTRATADA deverá emitir um Parecer 

de Solução detalhado com a justificativa e previsão de solução. 

 

10.7.2 O Parecer de Solução deverá ser formalizado junto ao Responsável pela OS em 

documento assinado digitalmente pelo Gestor de OS da Fábrica. O Parecer de Solução 

será submetido à aprovação da DATAPREV. Esta aprovação será de responsabilidade do 

Responsável pela OS. 

 

10.7.3 A DATAPREV fará a avaliação do Parecer de Solução, decidindo por acatá-lo ou não. No 

caso afirmativo, a DATAPREV decidirá sobre a periodicidade da emissão de pareceres ou 

laudos posteriores, até a conclusão da solução para defeito. 
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10.7.4 Na negativa de aprovação do Parecer de Solução, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades, conforme ANEXO IV – Acordo de Níveis de Serviço (SLA) deste Termo de 

Referência. 

11 DETALHAMENTOS TÉCNICOS E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO  

11.1 Padrões de Desenvolvimento de Software e de Arquitetura 

 

11.1.1 Os artefatos de código desenvolvidos pela contratada para atender às Ordens de Serviço 

devem seguir os padrões de desenvolvimento estabelecidos pela DATAPREV no que se 

refere a: 

 

11.2 Padrões de arquitetura  

 

11.2.1 A aplicação deve seguir o desenvolvimento orientado a objetos, utilizar uma arquitetura 

de desenvolvimento em camadas, aplicar o princípio da reutilização através de 

componentização e integração de componentes conforme descrito na definição de 

arquitetura no Planejamento da OS (vide fluxo da Ordem de Serviço no capítulo 8). 

 

11.3 Padrões de interface de usuário 

 

11.3.1 As interfaces de usuário devem ser desenvolvidas utilizando os padrões de usabilidade 

definidos pela Dataprev no Planejamento da OS.    

 

11.4 Padrões de Administração de Dados 

 

11.4.1 Os padrões de Administração de Dados a serem adotados pelas Ordens de Serviço serão 

os mesmos adotadas no desenvolvimento de produtos pela própria DATAPREV. Estes 

têm por objetivo garantir que os modelos de dados sejam integráveis entre os produtos; 

a adequada gestão dos dados pelos clientes; facilitar a manutenção destes; além de 

reduzir os riscos com abordagens de reconhecido sucesso dentro do contexto de 

volumes de dados e escalabilidade necessária pelos produtos desenvolvidos ou 

mantidos na DATAPREV. Estes padrões estão representados no documento “Norma de 

Administração de Dados” da DATAPREV. Este documento será disponibilizado pela 

Dataprev no Planejamento da OS. 

 

11.4.2 Os artefatos gerados como entrada para as Ordens de Serviço que se relacionam com o 

assunto “dados” devem seguir a norma de Administração de Dados. As tabelas 4 e 5 do 

Anexo VII apresentam respectivamente os artefatos de entrada e saída (entrega) que 

compõem o modelo operacional. O artefato da Tabela de Artefatos de entrada requisito 

para início das ordens de serviço onde a Norma de Administração de Dados deve ser 
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seguida é o “Modelo de Dados Conceitual Inicial”. Por sua vez na “Tabela de Artefatos de 

saída que compõem a entrega do Lote 1”, os artefatos que devem respeitar a norma em 

questão são: (i) Modelos de Dados Lógico e Físico; (ii) DDL de Versionamento de Base de 

Dados; (iii) Mapeamento Origem Destino; (iv) Relatório de Teste Automatizado para Base 

de Dados; e (v) Relatório de Padrão de Acesso da Aplicação ao BD.  

 

11.5 Padrões de Desenvolvimento Seguro 

 

11.5.1 Definem requisitos de segurança padronizados para aplicações web, móveis, APIs e 

microsserviços em projetos de desenvolvimento, buscando apresentar de maneira 

sucinta um conjunto de recomendações necessárias para o atendimento a critérios de 

desenvolvimento seguro. Estes requisitos serão disponibilizados pela Dataprev no 

Planejamento da OS. 

 

11.6 Padrões de Desenvolvimento de Software  

 

11.6.1 A definição do padrão de desenvolvimento e respectivo framework desenvolvimento 

está descrito no ANEXO V - Processo de Desenvolvimento de Software da DATAPREV 

– LOTE 1 deste Termo de Referência. 

 

11.7 Padrões de Testes de Software Funcionais e de Desempenho 

 

11.7.1 Para que o acompanhamento automatizado de testes e geração de suas métricas 

ocorram com sucesso, é necessário que os artefatos de testes sejam gerados nas 

ferramentas da DATAPREV com o preenchimento de artefatos, a nomenclatura e a 

rastreabilidade definidos no PD-DATAPREV e, a implementação dos testes ocorra 

conforme os padrões de implementação de testes funcionais e de desempenho da 

DATAPREV.    

 

11.7.2 Abaixo estão listados os artefatos de teste, disponibilizado na internet (PD-DATAPREV, o 

qual está apresentado no ANEXO V - Processo de Desenvolvimento de Software da 

DATAPREV – LOTE 1 deste Termo de Referência). Cada artefato abaixo possui 

orientações e uso de ferramentas associados, que complementam a informação dos 

padrões. 

 

a) Planos de Teste (Funcional e Desempenho). 

b) Casos de Teste (Funcional e Desempenho). 

c) Código de Testes (Funcional e Desempenho). 

d) Dados de Testes (Funcional e Desempenho). 

e) Escopo de Testes Funcionais de Regressão (Coleção). 

f) Escopo de Testes de Desempenho (Coleção). 

g) Suíte de Testes (Funcional). 

h) Registro de Execução dos Testes (Funcionais e Desempenho). 
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i) Defeito. 

j) Guia de desenvolvimento e execução de Testes Funcionais Automatizados. 

k) Guia para Desenvolvimento e Execução de Teste de Desempenho.  

12 ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL 

12.1 Relatório Mensal de OS 

 

12.1.1 Durante todo o período de prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá enviar o 

Relatório Mensal de OS contendo o registro de todas as Ordens de Serviço (OS) e 

respectivos pontos de função concluídos e demais informações necessárias para 

pagamento/faturamento. Somente poderão ser informadas neste relatório, OS cujo 

documento Aceite de OS esteja devidamente assinado. 

 

12.1.2 O Relatório Mensal de OS deverá ser encaminhado para o Gestor Administrativo e Gestor 

Técnico da DATAPREV em até 5 (cinco) dias úteis do período de medição contratual. 

 

12.2 Reunião de Acompanhamento Técnico 

 

12.2.1 Durante a vigência contratual, a CONTRATADA deverá realizar, semanalmente, a Reunião 

de Acompanhamento Técnico e providenciar o Relatório de Acompanhamento Técnico 

com as seguintes informações: 

 

a) OS em execução com suas respectivas sprints concluídas e em execução; 

b) Todas as datas de início e fim das OS em execução e suas releases/sprints; 

c) Impedimentos de cada OS; 

d) Para Lote 1, Gráfico (burn down ou burn up) das Ordens de Serviço em execução;  

e) Para cada OS em garantia, a quantidade de defeitos abertos e em tratamento; 

f) Para cada OS em garantia, a quantidade de defeitos concluídos e seus respectivos 

tempos de conclusão; 

g) Gráfico (burn down ou burn up) de consumo dos Pontos de Função contratados. 

 

12.2.2 A Reunião deverá ser realizada presencial ou remota, conforme acordado entre as partes. 

Nesta reunião, o Gestor de OS da Fábrica deverá apresentar aos Responsáveis de OS em 

execução e ao Gestor Técnico da DATAPREV, ou para equipe representante definida por 

esse Gestor, como está o andamento das OS, os impedimentos de execução das OS e o 

consumo do contrato. 

 

12.2.3 Ao fim dessa Reunião, a CONTRATADA deverá enviar o Relatório de Acompanhamento 

Técnico ao Gestor Técnico da DATAPREV. 

 

12.2.4 A realização da Reunião de Acompanhamento Técnico não acarretará ônus para a 
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DATAPREV. 

 

12.3 A DATAPREV poderá solicitar reunião junto à CONTRATADA para alinhamento contratual ou para 

tratar qualquer outro motivo, sem ônus para a DATAPREV. 

13 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados ao atraso na realização da 

Reunião de Planejamento do Contrato e da Reunião Técnica do Contrato, ocasionado pela 

CONTRATADA. O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa. Será aplicada uma 

multa para cada Reunião. 

 

13.1.1 O cálculo do valor da multa será aplicado em cima do valor caucionado em garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, e variará de acordo com o número de dias de 

atraso, conforme descrito na tabela abaixo: 

 

LOTE 
DIAS de 

ATRASO 

MULTA POR DIA 

(%) 

PERCENTUAL 

MÁXIMO 

1 

≤ 10 0,01 % 0,1 % 

> 10 0,011 % 0,165 % 

2 

≤ 10 0,03 % 0,3 % 

> 10 0,033 % 0,495 % 

 

 

13.2 Serão aplicadas as multas de acordo com o ANEXO IV – Acordo de Níveis de Serviço (SLA) 

deste Termo de Referência. O descumprimento de cada Ordem de Serviço implicará em uma nova 

multa, aplicadas cumulativamente conforme o caso. 

 

13.3 Será aplicada multa por dia de atraso, calculada com base no valor caucionado em garantia do 

cumprimento das obrigações contratuais, pelo inadimplemento contratual relacionado ao atraso, 

causado pela CONTRATADA, no fornecimento de qualquer um dos relatórios descritos no item 12 – 

Acompanhamento Contratual neste Termo de Referência, conforme tabela abaixo: 

 

LOTE 
MULTA POR 

DIA (%) 

PERCENTUAL 

MÁXIMO 

1 0,01 % 0,1 % 
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2 0,03 % 0,3 % 

 

13.4 Será aplicada multa por dia de atraso, do valor caucionado em garantia do cumprimento das 

obrigações contratuais, pelo inadimplemento contratual relacionado às situações não previstas nos 

subitens anteriores, salvo a DATAPREV considere outra penalidade, conforme tabela abaixo: 

 

LOTE 
MULTA POR 

DIA (%) 

PERCENTUAL 

MÁXIMO 

1 0,01 % 0,1 % 

2 0,03 % 0,3 % 

 

13.4.1 As multas constantes nesta cláusula poderão ser aplicadas pelo descumprimento dos 

prazos do Fluxo da Ordem de Serviço (subitem 8 deste Termo de Referência) ocasionado 

pela CONTRATADA, à critério da DATAPREV. 

 

13.5 As multas constantes nesse Termo de Referência 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. 

 

13.6 As multas constantes nesse Termo de Referência 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. 

 

13.7 As multas constantes deste Termo de Referência, sempre que não forem explicitamente 

mencionadas, serão calculadas sobre o valor caucionado em garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais e serão descontadas sobre o valor total pago mensalmente pelas OS executadas. 

 

13.8 Caso o valor total pago mensalmente pela DATAPREV para a garantia seja insuficiente para o 

débito das multas devidas pela CONTRATADA no referido mês, o valor devido deverá ser descontado 

integralmente do valor caucionado em garantia do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

13.9 À CONTRATADA será garantido o direito à apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir do dia seguinte à confirmação de recebimento da notificação de intenção 

de multa. Cabe à DATAPREV a solução final e definitiva da questão. 

 

13.10 Caso haja descumprimento, por parte da CONTRATADA, dos itens constantes deste Termo de 

Referência, a DATAPREV poderá, observando os ditames legais, rescindir unilateralmente o contrato 

por inadimplemento. 
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14 AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

14.1 Objetivando a contínua melhoria do processo de gestão, ao longo da vigência contratual, a 

DATAPREV realizará mensalmente a Avaliação de Desempenho da CONTRATADA, o que permitirá a 

adoção de eventuais ajustes no modelo de atendimento. 

 

14.2 Serão avaliados os seguintes critérios: 

 

14.2.1 Comunicação: Avaliação qualitativa da comunicação da CONTRATADA, como: 

 

a) Clareza na informação, formas de solicitações e questionamentos à DATAPREV; 

b) Educação e nível de formalidade no atendimento, e tempo de resposta às 

solicitações da DATAPREV. 

 

14.2.2 Confiabilidade: Prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço / atendimento, 

comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas adotadas. 

 

14.2.3 Organização: Demonstra planejamento, integração e controle das atividades, cumprindo 

os prazos acordados, disponibilidade de pessoal com domínio dos serviços e 

conhecimento das atividades. 

 

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

resultará em um dos conceitos abaixo: 

 

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

 

14.4 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. 

15 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1 Detalhamento do Pagamento de OS de LOTE 1 

 

15.1.1 O pagamento do LOTE 1 será de acordo com os pontos de função finais de cada OS 

aprovados pela DATAPREV. Os pontos de função finais deverão estar no documento de 

Aceite da OS. 

 

15.1.2 As macro atividades deverão ser informadas no documento de Abertura da OS e de 

Aceite da OS. O cálculo para o valor do ponto de função a ser pago na OS será de acordo 

com as macro atividades desenvolvidas, conforme percentuais da tabela do subitem 3.2 

deste Termo de Referência. Vide fórmula abaixo: 
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VPOS = (VPF * QTPFA) * TPMA 

 

Onde: 

VPOS = valor a ser pago na OS 

VPF = valor do ponto de função 

QTPFA = quantidade total dos pontos de função constante no documento de 

Aceite da OS 

TPMA = total do somatório dos percentuais das macro atividades desenvolvidas 

na OS, conforme tabela do subitem 3.2 

 

Exemplo hipotético: 

 

VPF = R$ 954,28 

QTPFA = 100 PFs 

Macro atividades desenvolvidas na OS 

 Implementação = 40% 

 Teste = 15% 

 Homologação = 5% 

TPMA = 60% 

VPOS = ( R$ 954,28 * 100 ) * 60% 

VPOS = R$ 57.256,80 

 

 

15.2 Detalhamento do Pagamento de OS de LOTE 2 

 

15.2.1 O pagamento será feito de acordo com as Tabelas Remuneração da Fábrica de 

Métricas por faixa de PF e Índice de Remuneração da Fábrica de Métricas 

relacionadas no ANEXO VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função deste 

Termo de Referência. Vide fórmula abaixo: 

 

VPOS = (VPF * TRF) *IR 

 

Onde: 

VPOS = valor a ser pago na OS 

VPF = valor do ponto de função 

TFR = tamanho funcional remunerado correspondente à faixa da Tabela de 

Remuneração da Fábrica de Métricas por faixa de PF do Anexo VIII considerando 

o PFTA (Ponto de Função do Termo de Aceite) 

IR = índice de remuneração de acordo com Tabela de Índice de Remuneração da 

Fábrica de Métricas do Anexo VIII  

 

Exemplo hipotético: 
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VPF = R$ 41,40 

PFTA = 94 PFs (PFs constante no Termo de Aceite da OS do Lote 2) 

TFR = 100,5  

 

Recuperar o TFR baseado na faixa da Tabela de Remuneração da 

Fábrica de Métricas por faixa de PF do ANEXO VIII, considerando a faixa 

do PFTA, que no exemplo é de 94 PFs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Recorte da Tabela de Remuneração da Fábrica de Métricas por faixa de PF 

 

IR = 0,5 (Método de contagem utilizado = NESMA) 

 

Aplicar o Índice de Redução baseado no Método de Contagem de 

acordo com a Tabela de índice de Remuneração da Fábrica de 

Métricas do ANEXO VIII 

 

Método da 
Contagem 

Índice de 
Remuneração 

Estimada (NESMA) 0,5 

Detalhada 1 

Figura 10 - Tabela de Índice de Remuneração da Fábrica de Métricas 

 

VPOS = ( R$ 41,40 * 100,5 ) *0,5 

VPOS = R$ 2.080,35 

 

15.3 Serão pagas as OS com o documento de Aceite da OS assinado. 

 

15.4 O pagamento será mensal: mediante o envio do Relatório Mensal de OS do(s) serviço(s) 

Tamanho funcional contado 
(Líquido)  

Tamanho Funcional 
Remunerado 

Limite Inferior Limite Superior  

0 20 Número de PFs contados 

21 30 25,5 

31 50 40,5 

51 70 60,5 

71 90 80,5 

91 110 100,5 



Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS 

Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS 

Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE  

Termo de Referência 

Aquisição de Capacidade Externa para Desenvolvimento de Software e 

Contagem de Pontos de Função  

 

Termo de Referência   41 / 88 

prestado(s) pela CONTRATADA. 

 

15.5 Os pagamentos serão efetuados em 15 (quinze) dias corridos após recebimento da fatura pela 

DATAPREV. 

 

15.6 A CONTRATADA deverá enviar a documentação de cobrança diretamente à Unidade 

Centralizada de Recebimento – UCR, situada na Rua Professor Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo – Rio 

de Janeiro/RJ – CEP 22280-040, dentro do horário comercial devendo indicar 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). 

16 GARANTIA DO CONTRATO 

16.1 Para garantir a fiel execução do contrato, a CONTRATADA prestará até o pagamento da primeira 

fatura, a garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

 

16.2 O pagamento das faturas à CONTRATADA estará condicionado à apresentação da garantia à 

DATAPREV. 

17 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

17.1 A vigência contratual será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Pedido de Compra.  

 

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

 

17.3 Caso a DATAPREV mude o comando acionário no processo de desestatização, a CONTRATADA 

aceitará a rescisão unilateral sem custo, caso seja determinado pelo novo grupo controlador. Neste 

caso, a DATAPREV poderá rescindir o instrumento contratual antecipadamente, mediante comunicação 

prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA. Caso alguma OS esteja em execução, a DATAPREV solicitará 

o cancelamento das OS e pagará pelos serviços realizados de acordo com os subitens 8.12.4.2 e 

8.12.5 deste Termo de Referência.  

18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1 A CONTRATADA deverá entregar bimestralmente, a partir da assinatura do contrato, a lista com 

as informações de todos os funcionários que trabalharão nas atividades deste contrato: nome 

completo, CPF, identidade e cargo. 

 

18.2 A CONTRATADA deverá providenciar certificado digital ou token para efetuar todas as 

assinaturas nas OS. As OS não poderão ser assinadas manualmente, exceto em comum acordo com a 

DATAPREV. 
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18.3 Sempre que houver qualquer movimentação funcional de empregados (admissão, demissão ou 

mudança de cargo), a CONTRATADA deverá atualizar em até 20 (vinte) dias úteis a lista atualizada com 

todas as informações de seus empregados. 

 

18.4 A CONTRATADA deverá utilizar para os trabalhos, todo o ferramental de apoio ao 

desenvolvimento atualmente utilizado pela DATAPREV, conforme descrito no ANEXO VII – Ambiente 

Tecnológico / Ferramental de Desenvolvimento deste Termo de Referência. 

 

18.5 O Gestor de Contrato da Fábrica e o Gestor de OS da Fábrica devem estar autorizados a agir em 

nome da CONTRATADA em qualquer assunto, que entre outras atribuições destacamos: 

 

a) Representar os interesses da CONTRATADA perante DATAPREV; 

b) Acompanhar e controlar as Ordens de Serviço; 

c) Gerenciar a equipe de profissionais que interagirá com a DATAPREV; 

d) Realizar os procedimentos administrativos junto à DATAPREV; 

e) Manter a DATAPREV informada sobre o andamento e a qualidade dos serviços 

prestados; 

f) Responder pela disciplina e comportamento de seus empregados e prepostos, 

inclusive substituindo aqueles que prejudiquem o processo; 

g) Responder pelo sigilo dos dados da DATAPREV por parte de seus empregados; 

h) Comunicar imediatamente a DATAPREV quaisquer dificuldades que impactem na 

execução dos serviços. 

 

18.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de profissionais com perfil e qualificação 

adequados, de acordo com o volume contratado e tipo de serviço definido. 

 

18.7 Realizar todas as atividades descritas nas OS sob sua responsabilidade, de acordo com o 

cronograma estabelecido. 

 

18.8 A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e oportunamente a DATAPREV, quaisquer 

fatores que possam afetar a execução dos serviços, tanto provocados pela DATAPREV quanto por ela, 

impactando prazo, custos ou a qualidade dos produtos a serem entregues, antecipadamente a 

ocorrência dos efeitos. A falta desta comunicação, poderá, a critério da DATAPREV, implicar a não 

aceitação das justificativas. 

 

18.9 Os serviços técnicos deverão ser prestados em conformidade com as leis, normas e diretrizes do 

Governo relacionadas à Segurança da Informação e Comunicações. 

 

18.10 A CONTRATADA deverá identificar qualquer equipamento de sua propriedade nas dependências 

da DATAPREV, e se sujeitará à política de segurança da informação da DATAPREV.  

 

18.11 A CONTRATADA deverá atender imediatamente as orientações e necessidades provindas da 
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Comissão de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos – CTIR da DATAPREV. 

 

18.12 Todos os empregados da CONTRATADA deverão cumprir as normas e procedimentos de 

segurança da informação da DATAPREV.  

 

18.13 Na implementação dos sistemas, a CONTRATADA deverá incorporar, sempre que aplicável, todos 

os padrões de segurança de aplicações. 

19 OBRIGAÇÕES DA DATAPREV 

19.1 A DATAPREV deverá: 

 

a) 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. 

b) Realizar verificação da segurança da aplicação, no contexto dos projetos e suas 

informações potencialmente sensíveis. 

 

19.2 A DATAPREV será responsável pela definição do Modelo Operacional, que aborda as questões 

de trabalhos técnicos junto à CONTRATADA. A apresentação deste modelo deverá ser realizada antes 

da abertura da primeira OS do contrato. 

 

19.3 A DATAPREV será responsável pela definição do Modelo de Aferição das OS com informações 

sobre ferramentas e procedimentos operacionais que norteiam o fluxo da OS. A apresentação deste 

modelo deverá ser realizada antes da abertura da primeira OS do contrato.  

 

19.4 A DATAPREV não prevê necessidade de avaliação específica quanto à LGPD neste cenário, 

considerando a ausência de dados sensíveis como premissa no desenvolvimento a partir da 

CONTRATADA. 

20 GESTÃO CONTRATUAL 

20.1 A seguir estão demonstradas as áreas responsáveis pela gestão contratual na DATAPREV: 

 

20.1.1 Gestor Administrativo: Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos 

(DGFC). 

 

a) Fiscais – Empregados relacionados no “Grupo DGFC”. 

 

20.1.2 Gestor Técnico: Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software (CGDE). 
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21 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

21.1 Todos os artefatos, subprodutos, códigos-fontes, modelos de dados, base de dados e afins 

gerados nesta contratação são de propriedade da DATAPREV e de seus clientes, como também todo 

direito de propriedade intelectual e direito autoral da solução tecnológica.  

22 DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 Uso da Língua Portuguesa 

 

22.1.1 Em todas as atividades e relatórios desta contratação, deverá ser empregada a língua 

portuguesa falada e escrita do Brasil, inclusive os comentários de documentação 

inseridos no código fonte dos arquivos de programas. Serão admitidas as seguintes 

exceções a esta exigência: 

 

a) O uso de termos técnicos em inglês, nas conversações ou correspondências e 

b) Outros casos, decididos em comum acordo entre a DATAPREV e a CONTRATADA.  

 

22.2 Sigilo e Inviolabilidade 

 

22.2.1 O representante legal da CONTRATADA deverá assinar TERMO DE SIGILO, conforme 

ANEXO IX – Termo de Sigilo deste Termo de Referência, a fim de garantir o sigilo e a 

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

prestação dos serviços. 

 

22.2.2 Cada empregado que executar trabalhos de forma presencial ou com acesso à VPN da 

DATAPREV deverá assinar o TERMO DE SIGILO INDIVIDUAL, conforme ANEXO X – Termo 

de Sigilo individual deste Termo de Referência. 

 

22.2.3 A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos à DATAPREV sobre eventuais atos ou 

fatos noticiados que se refiram à CONTRATANTE. 

 

22.2.4 A CONTRATADA deverá preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das 

informações sistêmicas da DATAPREV e de seus clientes, garantindo sua rastreabilidade 

a qualquer tempo e comunicando imediatamente qualquer falha. 

23 ANEXOS 

Anexo I – Planilha de Formação de Preços 

Anexo II – Modelo de Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica 

Anexo III – Volume Estimado em PF para a Fábrica de Métricas - Lote 2 

Anexo IV – Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 
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Anexo V - Processo de Desenvolvimento de Software da DATAPREV – LOTE 1  

Anexo VI – Critérios de Aceite de OS 

Anexo VII – Ambiente Tecnológico / Ferramental de Desenvolvimento 

Anexo VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função  

Anexo IX – Termo de Sigilo 

Anexo X – Termo de Sigilo Individual 

Anexo XI – Glossário 
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24.1 Anexo I – Planilha de Formação de Preços 

 

 

Os Licitantes deverão informar os valores de acordo com o LOTE em questão: 

 

Lote Serviço 
Quanti-

dade 
Unidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Desenvolvimento de Sistemas de 

Software sob demanda (Fábrica de 

Software) 

20.000 PF R$  R$ 

2 
Contagem de Ponto de Função sob 

demanda (Fábrica de Métrica) 
160.000 PF R$  R$ 

 TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO    R$ 

Figura 11 - Tabela de Formação de Preços por Serviço / Lote 
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24.2 Anexo II – 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) 

_____________________________, ___________________________ prestou serviços de (LOTE 1 - Desenvolvimento de 

Sistemas de Software Transacionais com tecnologia Java, sob demanda (Fábrica de Software) OU LOTE 2 

- Contagem de Ponto de Função sob demanda (Fábrica de Métrica)), 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 

 

Observações: 

1) O documento deve ser emitido em papel timbrado que identifique o emissor. 

2) Assinatura poderá ser digital. 

3) Telefone e email são informações obrigatórias para que possibilita uma possível diligência. 
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24.3 Anexo III – Volume Estimado em PF para a Fábrica de Métricas - Lote 2 

 
 

Os volumes de Pontos de Função para as atividades de Contagem de PF do LOTE 2 foram estimados de 

acordo com a Tabela abaixo: 

 

DEMANDAS PREVISTAS DE CONTAGEM EM PF PARA A FÁBRICA DE MÉTRICAS 

# Necessidade 
Quantidade 
PF estimada 

1 
Realizar a Contagem Inicial ou de Referência em Pontos de Função (PF) das 
Ordens de Serviços que serão abertas para a Fábrica de Desenvolvimento de 
Software (Lote 1) 

20.000 

2 
Realizar a Contagem Final em Pontos de Função (PF) dos produtos das 
Ordens de Serviços entregues pela Fábrica de Desenvolvimento de Software 
(Lote 1) 

20.000 

3 

Realizar contagem de Ponto de função para prover apoio à área de Produtos 
(SUPI e SUAP) que possuem carência de profissionais para realizar as 
atividades especializadas em Contagem Inicial ou de Referência em Pontos 
de Função (PF). 

60.000 

4 

Realizar contagem de Ponto de função para prover apoio à área de 
desenvolvimento (SUDS) nas atividades especializadas em Contagem Final 
em Pontos de Função (PF), de forma a liberar as equipes para atividades de 
desenvolvimento/entrega em vez de contagem em PF. 

60.000 

 Total  160.000 

Figura 12 - - Tabela de PF Estimados para a Fábrica de Métricas (Lote 2) 

 

As estimativas de distribuição para as OS de LOTE 2, acima apresentadas, poderão ser alteradas de 

acordo com as necessidades da DATAPREV ao longo da vigência contratual. 
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24.4 Anexo IV – Acordo de Níveis de Serviços (SLA) 

 
• Novos Indicadores poderão ser criados e os existentes poderão ser alterados em comum acordo 

entre as partes durante a execução do contrato, visando a obtenção da melhoria na qualidade dos 

serviços. 

• A apuração oficial dos indicadores na Reunião de Fechamento da OS. 

 

 

IQDA – Indicador de quantidade de dias em atraso de uma Ordem de Serviço 

APLICÁVEL A TODOS OS LOTES 

 

Definição Fórmula de Cálculo Aferição Tolerância Desconto 

Indica quando 

houver atraso 

na data final de 

uma OS. 

 

Se (DTNO ou DTRO) < 

DTRE, os descontos 

são aplicados. 

 

DTNO = Data Término 

Negociada da OS 

 

DTRO = Data Término 

Renegociada da OS 

por SM 

 

DTRE = Data Término 

Realizada da OS. 

 

 

A DTNO estará 

registrada no 

documento de 

Abertura da OS. 

 

A DTRO e DTRE 

estarão registradas 

no documento de 

Aceite da OS. 

 

A coleta ocorrerá na 

Reunião de 

Fechamento da OS e 

o desconto ocorrerá 

no pagamento da 

OS. 

 

0 (zero) 

dias úteis 

Descontar 0,4% 

sobre o valor da 

OS para cada 1 

(um) dia útil de 

atraso até o 

limite de 10%. 

 

Figura 13 - Indicador IQDA - Indicador de quantidade de dias em atraso de uma OS 

 

• A DTRO só é aplicada em caso de OS de LOTE 1.  
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IQP – Indicador de Qualidade do Produto 

APLICÁVEL AO LOTE 1 

 

Definição 
Fórmula de 

Cálculo 
Aferição Tolerância Desconto 

Índice de Qualidade 

do Produto, aferido 

pela contabilização 

dos defeitos 

encontrados na 

Sprint de 

Homologação 

 

IQP = [QDH / 

TPF] * 100 

 

QDH = 

Quantidade de 

defeitos (exceto 

os cosméticos) 

encontrados 

durante a 

Homologação do 

Produto (sprint 

de Homologação) 

TPF = Total de 

Pontos de Função 

apurado no final 

da OS. 

 

A coleta 

ocorrerá na 

Reunião de 

Fechamento 

da OS e o 

desconto 

ocorrerá no 

pagamento 

da OS. 

IQP <= 5 

(cinco) 

 

Se 5 > IQP <=7, então 

desconto de 2% no valor 

total da OS. 

 

Se 7 > IQP <=10, então 

desconto de 3% no valor 

total da OS 

 

Se 10 > IQP <=13, então 

desconto de 5% no valor 

total da OS 

 

Se IQP >13, então 

desconto de 10% no valor 

total da OS  

Figura 14 - Indicador IQP - Indicador de Qualidade do Produto 
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IDC – Indicador de Divergência de Contagem 

APLICÁVEL A TODOS OS LOTES 

 

 

Definição Fórmula de Cálculo Aferição Tolerância Desconto 

Lote 1 - Indica quando 

houve divergência entre 

a contagem realizada 

pela DATAPREV ou 

Fábrica de Métricas (Lote 

2) e a contagem 

realizada pela 

CONTRATADA (Lote 1) 

para mensuração de 

demandas 

 

Lote 2 - Indica quando 

houve divergência entre 

a contagem realizada 

pela DATAPREV ou 

Fábrica do Lote 1 e a 

contagem realizada pela 

CONTRATADA (Lote 2) 

para mensuração de 

demandas 

  

 

ABS[(CPFD – 

CPFC)/ 

CPFC] 

ABS = Valor 

absoluto (sem sinal) 

 

CPFD = Contagem 

de PF da DATAPREV 

 

CPFC = Contagem 

de PF da 

CONTRATADA 

 

Por OS, feita 

por 

amostragem a 

critério da 

DATAPREV 

IDC <= 

5%  

 

Descontar 0,1% do valor da 

OS por PF divergente até o 

limite de 8% 

 do valor da OS. 

Figura 15 - Indicador IDC – Indicador de Divergência de Contagem 

• O IDC será aplicado a critério da Dataprev, quando for identificado reincidência, por parte da 

Fábrica (Lote 1 ou 2), de práticas de contagem não aderentes às orientações da Dataprev. A 

Dataprev irá avisar ou orientar como as contagens devem ser realizadas para evitar tais 

discrepâncias, com o objetivo de que as Fábrica adotem as mesmas orientações e solicitações que 

a Dataprev pratica para atender os contratos de seus atuais clientes.  

• Caso haja reincidência após 2 avisos formais (por email, por exemplo), a Dataprev poderá aplicar a 

verificação do IDC nas próximas OS a serem entregues. 
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ITCDG – Indicador de Tempo de Correção de Defeitos em Garantia 

APLICÁVEL AO LOTE 1 

 

Definição 
Fórmula de 

Cálculo 
Aferição Tolerância Desconto 

 

Indica quando 

houver atraso na 

correção de defeitos 

no período de 

garantia. É calculado 

sobre a quantidade 

de dias para correção 

de defeitos (bugs) 

encontrados no 

período de garantia.  

 

ITCDG = DEC – 

DSC 

 

DSC = Data 

Solicitação de 

Correção 

 

DEC = Data da 

Entrega da 

Correção (desde 

que o defeito 

esteja 

efetivamente 

corrigido) 

 

A DSC estará 

registrada na 

solicitação de 

correção. 

 

A DEC 

registrada na 

entrega dos 

artefatos no 

repositório 

da 

DATAPREV. 

Até 1 dia útil 

 

Descontar 0,033% sobre o 

valor caucionado para 

cada 1 (um) dia útil de 

atraso até o limite de 1%. 

 

Figura 16 - Indicador ITCDG – Indicador de Tempo de Correção de Defeitos em Garantia 

• O indicador deverá considerar os prazos repactuados em caso de Parecer de Solução para novo 

prazo (subitem 10.7 deste Termo de Referência) 
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24.5 Anexo V - Processo de Desenvolvimento de Software da DATAPREV – 
LOTE 1 

• O processo de desenvolvimento de Software da Dataprev (PD-DTAPREV) que se baseia em um 

Framework Ágil de Desenvolvimento tem por objetivo orientar, padronizar e disseminar a cultura 

do desenvolvimento ágil de forma a atingir a qualidade desejada dos produtos e serviços assim 

como satisfação dos clientes, cuja referência encontra-se publicado no endereço 

http://desenvolvimento.dataprev.gov.br 

 

• O PD-DATAPREV foi construído tendo como referências o Guia de Projetos de Software com 

Práticas de Métodos Ágeis do SISP 

(http://www.sisp.gov.br/guiaagil/wiki/download/file/Guia_de_Projetos_%C3%81geis), o 

Guia do Scrum e demais práticas de mercado. Desta forma, ele é adaptado às necessidades da 

Dataprev, fruto do trabalho de avaliação de experiências prévias da Dataprev no emprego de 

práticas ágeis para condução dos projetos de software. 

 

• O uso do PD-Dataprev está em consonância com os contratos, que aplicam a métrica de Ponto de 

função, atualmente em uso pela Dataprev com seus clientes. 

 

• O PD-DATAPREV abrange as atividades de gerenciamento de projeto e de desenvolvimento de 

sistemas. 

 

• O processo de desenvolvimento a ser adotado pela CONTRATADA no LOTE 1 será o processo de 

desenvolvimento de software da DATAPREV (PD-DATAPREV), permitindo especializações, em 

comum acordo entre DATAPREV e CONTRATADA. 

 

• O PD-DATAPREV é composto de: 

• Artefatos de Entrada – artefatos produzidos pela DATAPREV como insumos para prestação 

do serviço, pela CONTRATADA. 

• Artefatos de Saída – artefatos produzidos pela CONTRATADA, a partir dos artefatos de 

entrada, referentes às entregas estabelecidas pelo objeto da contratação. 

• Área de Conhecimento – agrupamento de tarefas (atividades) por afinidade de assunto, no 

contexto da Engenharia de Software, com os respectivos artefatos resultantes da realização 

dessas tarefas. 

• Ferramentas de Apoio ao Processo de Desenvolvimento de Software – Softwares que serão 

utilizados pela DATAPREV e CONTRATADA. 

 

Quadro Resumo do PD-DATAPREV (RESPONSABILIDADES: DATAPREV x CONTRATADA) 

 

Área de Artefatos Ferramenta Responsabilidade 

http://desenvolvimento.dataprev.gov.br/
http://www.sisp.gov.br/guiaagil/wiki/download/file/Guia_de_Projetos_Ágeis
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Conhecimento DATAPREV CONTRATADA 

Projetos  

de  

Software  

Backlog do Produto  IBM Rational Team Concert  R  

  - Item de Backlog / Histórias de 

Usuário Funcionais  

IBM Rational Team Concert  
R  

  - Item de Backlog / Histórias de 

Usuário Não Funcionais  

IBM Rational Team Concert  
R  

Documento de Visão  Office 365 / pdf  R  

Aceite de Entregas/Final  Clarity  R  

Contagem de Pontos de Função 

Inicial  

PFACIL (ferramenta da Dataprev)  
R R 

Solicitação de Mudança  Office 365 / pdf  

Clarity 
R  

Gestão  

de  

Backlog  

Plano de Entrega (Plano de 

Release)  

IBM Rational Team Concert   R 

Plano de Testes (Escopo de 

Testes)  

IBM Rational Quality Manager   R 

Plano de Sprint  IBM Rational Team Concert   R 

Lista de Melhorias e Lições 

Aprendidas  

IBM Rational Team Concert   R  

Gráfico de Burnup 

Entrega/Release 

IBM Rational Team Concert   R  

Gráfico Burndown da Sprint IBM Rational Team Concert  
 R  

Requisitos  Detalhamento dos Requisitos ou 

Histórias de Usuário Funcionais  

IBM Rational Doors Next 

Generation  
 R 

Requisitos Não Funcionais e 

demais artefatos necessários 

para compreensão dos produtos.  

IBM Rational Doors Next 

Generation   R 

Regras  IBM Rational Doors Next 

Generation  
 R 

Cenários  IBM Rational Quality Manager   R 

Casos de Testes Funcionais  IBM Rational Quality Manager   R 

Casos de Testes Não Funcionais  IBM Rational Quality Manager   R 

Especificação Complementar 

(leiaute / protótipos / 

mensagens)  

Adobe Xd, IBM Rational Doors 

Next Generation  R 

Rastreabilidade dos Requisitos e 

Casos de teste  

IBM Rational Doors Next 

Generation  

IBM Rational Quality Manager 

 R 

Especificação Técnica para 

Obtenção de Dados  

IBM Rational Doors Next 

Generation  
 R 

Implementação  Código Fonte  Eclipse   R 

Código de Testes Unitários  JUnit   R 

Versionamento  GitLab   R 

Build  Maven   R 

Modelo de Dados Conceitual IBM IDA / XML (Formato dos  R 
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Inicial Arquivos) 

IBM Rational Team Concert 

(Gerência de Configuração e 

Mudança) 

Modelos de Dados Lógico e 

Físico 

IBM IDA / XML (Formato dos 

Arquivos) 

IBM Rational Team Concert 

(Gerência de Configuração e 

Mudança) 

 R 

DDL de Versionamento de Base 

de Dados 

IBM Rational Team Concert 

(Gerência de Configuração e 

Mudança) 

 R 

Mapeamento Origem Destino IBM IDA / XML (Formato dos 

Arquivos) 

IBM Rational Team Concert 

(Gerência de Configuração e 

Mudança) 

 R 

Notas de Versão IBM Rational Team Concert  R 

Documento de Arquitetura de 

Software  
Office 365 / pdf   R 

Pipeline  Jenkins   R 

Dashboard de Qualidade do 

Código (Teste Estático)  
SonarQube   R 

Repositório de Binário  Nexus   R 

Aplicação Implantada  Urban Code Deploy  R P 

Verificação  

e  

Validação  

Aceite da Sprint (Item de 

Backlog) 

Office 365 / pdf  
R  

Registro de Execução de Testes  IBM Rational Quality Manager   R 

Massa de Dados Testes 

Funcionais (Manuais e 

Automatizados) e Desempenho  

IBM Rational Quality Manager   R 

Código de Testes Automatizados 

Funcionais e de Desempenho  

Selenium  

IBM Rational Performance Tester  

IBM Rational Quality Manager  

 R 

Relatório de Teste Automatizado 

para Base de Dados 

Arquivo “.SQL” (formato do 

arquivo) 

IBM Rational Team Concert 

 R 

Relatório de Padrão de Acesso 

da Aplicação ao BD 

Arquivo “.SQL” (formato do 

arquivo) 

IBM Rational Team Concert 

 R 

 Contagem Final PFACIL  R 

Figura 17 - Quadro Resumo do PD-DATAPREV (ARTEFATOS e RESPONSABILIDADES: DATAPREV x CONTRATADA) 

 

Onde, a legenda da tabela possui os significados: 
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     R: Responsável pela entrega do artefato e 

     P: Participante para apoiar nas atividades que venham a ser necessárias. 

 

• Os artefatos listados nos quadros acima poderão ser revistos durante a execução do contrato de 

forma a se adequar melhor às necessidades do contrato, desde que acordado entre as partes. 

 

Requisitos do PD-DATAPREV 

 

• Para cada solução de software será designado um Dono do Produto da DATAPREV que será 

responsável pelos atestes de requisitos e produtos, representado pelo analista de desenvolvimento 

e serviço. 

 

• Os times de desenvolvimento e o Líder Técnico da CONTRATADA, o Dono do Produto, Responsável 

Dataprev pela OS e o Time da Dataprev devem reunir-se para planejar Release(s) (plano de entregas) 

formalizado em uma ordem de serviço. 

 

• Os times de desenvolvimento e o Líder Técnico da CONTRATADA, o Dono do Produto, Responsável 

Dataprev pela OS e o Time da Dataprev devem reunir-se para realizar o planejamento de cada 

Sprint. Nesta reunião de Planejamento (Sprint Planning) serão definidos (baseado nas prioridades 

do negócio) quais Itens de Backlog serão realizados na próxima Sprint.  Nesta reunião deve-se: 

Verificar Disponibilidade do Time, definir o Objetivo da Sprint, Definir o Backlog para a Sprint e 

Estimar os Itens do Backlog e a velocidade do Time. 

 

• A CONTRATADA deve criar o Plano da Sprint e registrar uma linha de base deste planejamento 

(snapshot). 

 

• Uma vez definido o objetivo e o escopo da Sprint (Backlog da Sprint) isto não deve mudar até o 

fim da duração estabelecida da Sprint.  

 

• Na gestão do backlog do produto (escopo), o Dono do Produto da DATAPREV fará a revisão da 

lista de itens conforme as necessidades de negócio, trabalhando as prioridades com substituições 

ou exclusões de itens, de forma a respeitar a meta da release sem alterar o tempo das Sprints (itens 

despriorizados poderão ser tratados em releases ou Sprints posteriores). Os itens priorizados 

devem ser detalhados e especificados pelo Dono do Produto da DATAPREV, de forma a serem 

estimáveis pelo Time da CONTRATADA. 

 

• O Dono de Produto poderá incluir ou excluir itens de backlog de uma Ordem de serviço através de 

solicitação formal (através de Solicitação de Mudança), conforme descrito no item 8.14 deste Termo 

de Referência. 

 

• O Dono de Produto poderá mudar a ordem (prioridade) do desenvolvimento dos Itens de backlog 

para as Sprints não iniciadas.  
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• Para Sprints já iniciadas, o Dono do Produto poderá excluir ou incluir itens de backlog em comum 

acordo com a Contratada.  

 

• A CONTRATADA deve implementar os itens de backlog da Sprint de acordo com as tecnologias e 

padrões de desenvolvimento e critérios de aceite acordados conforme OS. 

 

• A CONTRATADA e a DATAPREV com a participação do Dono do Produto da DATAPREV devem 

realizar uma reunião com objetivo de demonstrar o resultado da Sprint (Review Meeting) para 

verificar se o planejado foi efetivamente realizado e se todos os itens de backlog que se referem 

as funcionalidades que agregam valor ao produto respeitam o conceito de pronto definido no 

processo. 

 

• Ao final da reunião de demonstração da sprint (Review Meeting), a CONTRATADA deve coletar um 

Aceite do Dono do Produto da DATAPREV em relação aos itens de backlog que foram realizados 

naquela Sprint em conformidade com o Planejado. Os itens rejeitados devem voltar ao Backlog da 

Release para serem incluídos em Sprints posteriores. 

 

• A DATAPREV, no final de cada Sprint, verificará os critérios de aceite definidos no Anexo VI - 

Critérios de Aceite da OS, por meio das evidências geradas pela CONTRATADA conforme Tabela de 

Artefatos de saída que compõem a entrega do Lote 1 no Anexo VII.  

 

• A CONTRATADA deverá disponibilizar os produtos (documentação e software) em ambiente 

acordado para permitir a validação/homologação pela DATAPREV. 

 

• Os times de desenvolvimento e o Líder Técnico da CONTRATADA, o Dono do Produto, Responsável 

Dataprev pela OS e o Time da Dataprev deverão apoiar e acompanhar o Dono do Produto da 

DATAPREV com o Cliente nas atividades de homologação de cada Entrega (Release). O Dono do 

Produto deverá aprovar os itens de backlog contemplados em cada entrega e se os mesmos estão 

alinhados com os objetivos e funções de negócio.  Para isso a CONTRATADA deverá criar a Versão 

Implantável da Release; gerar Nota de Versão e realizar a passagem de conhecimento para as áreas 

específicas da DATAPREV. 

 

• Caso sejam encontrados problemas, a DATAPREV irá registrar estes defeitos no RTC (IBM Rational 

Team Concert). 

 

• Caso sejam encontradas necessidades de evolução (melhorias) nos requisitos originais, o Dono do 

Produto da DATAPREV deve registrar uma solicitação de mudança na ferramenta de gerenciamento 

de projetos da DATAPREV conforme descrito na seção Solicitação de Mudança durante a execução 

da OS de LOTE 1. 

 

• Será considerado o término da Release quando o produto alvo da release for homologado e os 

respectivos critérios de aceite da release (definidos no Anexo IV – Critérios de Aceite da OS) 

estiverem formalizados pela DATAPREV. 



Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS 

Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS 

Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE  

Termo de Referência 

Aquisição de Capacidade Externa para Desenvolvimento de Software e 

Contagem de Pontos de Função  

 

Termo de Referência   58 / 88 

 

24.6 Anexo VI – Critérios de Aceite de OS 

 

Critérios de Aceite para Ordens de Serviço de LOTE 1 

 

• Para fins de aceite de uma OS ao final de sua execução, os critérios de aceite para as OS de Lote 1 

serão verificados ao final de cada Sprint e validados ao final de cada Release. 

 

• Os critérios de aceite estarão vinculados às entregas por OS, conforme abaixo: 

 

Itens para 

Aceite 

Critérios de 

Aceitação 

Indicador para medição Meta 

Aceite de 

Artefatos 

Qualidade de Código Critério 1: Padrão de codificação Rules Compliance Conforme OS 

Critério 2: Violação Critical e Blocker ZERO ou 

conforme OS 

Cobertura de Testes 

Unitários 

Critério 3: Cobertura de Testes Unitários (CTU) 80% ou 

conforme OS 

Critério 4: Aceitação de Testes Unitários (ATU) 100% 

Avaliação do Modelo de 

dados 

Critério 5: Padrão Construtivo do Modelo de 

Dados (CMD) 

3 Checklists 

acima de 95% 

ou conforme OS 
Critério 6: Padrão de Acesso da Aplicação ao 

Banco de Dados (CPA) 

Critério 7: Qualidade da DDL de Versionamento 

(CDV) 

Aceite dos 

Testes 

Funcionais 

e de 

Desempen

ho 

Teste Funcional 

Automatizado 

Critério 8: Cobertura de Testes Funcionais 

Automatizados (CTFA) 

100% ou 

conforme OS 

Teste de Desempenho Critério 9: Cobertura de Requisito Não 

Funcional de Desempenho (CRNFD) 

100% ou 

conforme OS 

Aceite dos 

Requisitos 

não 

funcionais 

Usabilidade Critério 10: Identidade Visual 100% ou 

conforme OS 

Critério 11: Acessibilidade 95% e ZERO 

erro, ou 

conforme OS 

Critério 12: Portabilidade 100% ou 

conforme OS 
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Segurança Critério 13: Tratamento de Vulnerabilidades ZERO ou 

conforme OS 

Aceite Final Fechamento da OS Indicadores de SLA conforme Anexo IV - Acordo 

de Níveis de Serviço (SLA) 

Conforme OS 

Figura 18 - Quadro Resumo dos Critérios de Aceite Lote 1 

Aceite de Artefatos 

 

1. Critérios de Qualidade de Código 

 

• Em relação às violações, o artefato não poderá possuir quaisquer violações do tipo critical ou 

blocker. 

• O artefato deverá ser desenvolvido observando o “Java Code Conventions”, além de ter sua API 

pública documentada com JavaDoc. 

 

Para a aferição dos critérios de Qualidade do Código serão utilizados os indicadores: 

 

• Critério 01: Padrão de codificação Rules Compliance 

 

• Descrição: Percentual de Rules Compliance de uma Release que foram implementados no 

código fonte. 

• Objetivo: Garantir a qualidade da release referenciando a aderência ao padrão de 

codificação Rules Compliance em um valor mensurável e passível de comparação. 

• Meta: o critério “Rules Compliance” deverá atender ao quality gate estabelecido pela 

DATAPREV no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência: SonarQube da DATAPREV 

• Coleta: GIT da DATAPREV 

 

• Critério 02: Padrões de codificação Violações Critical e Blocker 

 

• Descrição: O código fonte não poderá possuir violações do tipo “critical” ou “blocker” para 

código-fonte produzido pela CONTRATADA. 

• Objetivo: Garantir a qualidade da entrega referenciando a aderência ao padrão de 

codificação “critical” ou “blocker” em um valor mensurável e passível de comparação. 

• Meta: Os critérios “critical“ ou “blocker” deverão ter o valor (0) zero ou conforme 

especificado no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência: SonarQube da DATAPREV 

• Coleta: GIT da DATAPREV 

 

2. Critérios de Cobertura de Testes Unitários 

 

• Deverão ser utilizados os indicadores CTU (Cobertura dos Testes Unitários) e ATU (Aceitação dos 

Testes Unitários) com meta de 80% ou acordado entre as partes no documento de Planejamento 
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da OS. A CONTRATADA deverá gerar as evidências de realização dos testes unitários. 

 

• Critério 03: Cobertura de Testes Unitários para Releases (CTU) 

 

• Descrição: Percentual de Novo Código entregue pela CONTRATADA Coberto pelos Testes 

Unitários. 

• Objetivo: Garantir a qualidade do código entregue referenciando a Cobertura de Testes 

Unitários em um valor mensurável e passível de comparação. 

• Meta: A Cobertura dos Testes Unitários (CTU) deve ser igual ou maior que 80% ou conforme 

definido no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência: SonarQube da DATAPREV 

• Coleta: Consulta ao indicador "Coverage on New Code" (CNC) do SonarQube deve 

apresentar percentual maior ou igual a 80% para o código integrado pela CONTRATADA 

 

• Critério 04: Aceitação de Testes Unitários (ATU) 

 

• Descrição: Percentual de Testes Unitários que foram executados com sucesso. 

• Objetivo: Garantir a qualidade do código entregue referenciando a Aceitação de Testes 

Unitários em um valor mensurável e passível de comparação para código integrado pela 

CONTRATADA. 

• Meta: A número erros e falhas teste unitário, bem como testes suprimidos, deve ser igual a 

zero. 

• Evidência: SonarQube da DATAPREV 

• Coleta: Consulta aos indicadores "Unit test errors" (UTE), "Unit test failures" (UTF) e "Skipped 

unit tests" (SKUT) deve apresentar número igual a zero, ou conforme definido na OS. 

Observação: durante a etapa de planejamento da OS para manutenção evolutiva será 

necessário verificar os valores dos indicadores citados para o código pré-existente.  

 

3. Critérios de Avaliação do Modelo e Base de Dados 

 

• O aceite dos artefatos relacionados ao Modelos e Bases de Dados apresentados no QUADRO 

RESUMO DO PD-DATAPREV - RESPONSABILIDADES: DATAPREV x CONTRATADA nos itens 

Implementação e Verificação e Validação ("Modelos de Dados Lógico e Físico", "DDL de 

Versionamento de Base de Dados", "Relatório de Mapeamento Origem Destino" e "Relatório de 

Teste Automatizado para Base de Dados") se dará baseado em três indicadores que objetivam 

medir a qualidade dos artefatos recebidos da CONTRATADA. Estes serão considerados aceitos 

quando os 3 indicadores abaixo definidos forem considerados aceitos: 

 

• Critério 05: Padrão Construtivo do Modelo de Dados (CMD) 

 

• Descrição: Este critério usa como entrada a ser fornecida pela CONTRATADA os artefatos 

"Modelos de Dados Lógico e Físico" e "Mapeamento Origem Destino". 

• Objetivo: critério cuja finalidade é garantir a qualidade dos modelos de dados quanto a: 
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garantia de integridade, redução de redundância, documentação dos seus metadados, 

integração com demais modelos do cliente, adequação quanto à representação do negócio, 

adequação quanto ao uso como fonte para o desenvolvimento de sistemas analíticos, 

adequação quanto a boas práticas de desempenho para a tecnologia adotada. 

• Meta: O critério Padrão Construtivo do Modelo de Dados (CMD) só será considerado aceito 

quando os 3 critérios de Modelo e Base de Dados forem aceitos (CMD + CPA + CDV). 95% 

do Checklist ou conforme definido no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência: “Chk_Avaliacao_Modelo_Dados_CMD”. O checklist em questão é representado 

por um conjunto de indicadores gerados automaticamente através de ferramenta 

proprietária da Dataprev. Esta avalia os modelos de dados quanto às boas práticas de 

mercado. O checklist é evolutivo e a versão a ser seguida será acordada previamente a cada 

Ordem de Serviço. 

• Coleta: IBM Rational Team Concert ou outra ferramenta acordada entre as partes. 

 

• Critério 06: Padrão de Acesso da Aplicação ao Banco de Dados (CPA) 

 

• Descrição: Este indicador usa como entrada a ser fornecida pela CONTRATADA o artefato 

"Relatório de Padrão de Acesso da Aplicação ao BD". 

• Objetivo: critério cuja finalidade é garantir a qualidade do produto quanto à forma que a 

aplicação faz acesso à base de dados, prezando desta forma pela redução no consumo de 

infraestrutura e na adequada escalabilidade e performance do produto. 

• Meta: O critério Padrão de acesso da Aplicação ao banco de Dados (CPA) só será 

considerado aceito quando os 3 critérios de Modelo e Base de Dados forem aceitos (CPA + 

CMD + CDV). 95% do Checklist ou conforme definido no documento de Planejamento da 

OS. 

• Evidência: “Chk_Avaliacao_Modelo_Dados_CPA”. O checklist em questão é representado por 

um conjunto de indicadores gerados automaticamente através de ferramenta proprietária 

da Dataprev. Esta avalia as consultas geradas pela aplicação à base de dados quanto às 

boas práticas de mercado. O checklist é evolutivo e a versão a ser seguida será acordada 

previamente a cada Ordem de Serviço. 

• Coleta: IBM Rational Team Concert ou outra ferramenta acordada entre as partes. 

 

• Critério 07: Qualidade da DDL de Versionamento (CDV) 

 

• Descrição: Este indicador usa como entrada a ser fornecida pela CONTRATADA os artefatos 

"DDL de Versionamento" e "Relatório de Teste Automatizado para BD". 

• Objetivo: Indicador cuja finalidade é garantir que as novas versões recebidas sejam 

possíveis de serem implantadas de forma incrementais, sem erros, sem perda de dados 

considerados relevantes a critério da DATAPREV e na menor janela de manutenção 

disponível, gerando assim a menor indisponibilidade possível para o produto. Nas situações 

em que a fim de evitar a perda de dados, for acordado a necessidade de uso de outra 

linguagem/tecnologia para a migração de dados entre versões de Bases de Dados, além da 

linguagem SQL, as tecnologias Java ou SAP BODS devem ser as opções adotadas. O Aceite 
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da adoção de outras linguagens/tecnologias que não as mencionadas anteriormente ficam 

a critério da DATAPREV. 

• Meta: A Qualidade da DDL de Versionamento (CDV) só será considerado aceito quando os 

3 critérios de Modelo e Base de Dados forem aceitos (CDV) + CPA + CMD). 95% do Checklist 

ou conforme definido no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência: “Relatório de Teste Automatizado para BD”. O relatório em questão não deve 

possuir erros. 

• Coleta: IBM Rational Team Concert ou outra ferramenta acordada entre as partes. 

 

  

Aceite dos Testes Funcionais e de Desempenho 

 

4. Teste Funcional Automatizado 

 

• Critério 08: Cobertura de Testes Funcionais Automatizados (CTFA) 

• Descrição: Percentual do escopo de cobertura de Histórias de Usuário Funcionais (HF) 

com teste funcional automatizado executado com sucesso em relação ao escopo de 

Funcionalidades definido no Documento de Visão. 

• Objetivo: Garantir a cobertura e execução de testes funcionais automatizados definida na 

OS com um valor mensurável e passível de comparação.  

• Meta: 100% do escopo de cobertura de HF deve ter resultado da execução de 

teste automatizado aprovado, ou conforme definido na OS.  

• Evidência: Relatório de Avaliação de Cobertura de Teste Funcional Automatizado que 

comprova a conformidade.  

• Coleta: Relatório gerado a partir do IBM ALM. 

 

5. Teste de Desempenho 

 

• Critério 09: Cobertura de Requisito Não Funcional de Desempenho (CRNFD) 

• Descrição: Percentual do escopo de Requisitos Não Funcionais de Desempenho (RNF de 

carga e tempo de resposta) definidos para o Produto, testados e atendidos em 

conjunto por evidência de teste de desempenho, ou conforme definido na OS. O 

Produto deve suportar os novos RNFs definidos na OS bem como manter o 

atendimento aos RNFs já existentes no Produto.  

• Objetivo: Garantir a Cobertura e o Atendimento aos RNFs de carga e de tempos de 

resposta definidos na OS, com um valor mensurável e passível de comparação.  

• Meta: Os RNFs do escopo devem ter 100% sucesso de atendimento pelo resultado do 

teste de desempenho, ou conforme definido na OS.  

• Evidência: Ferramenta de requisitos Doors Next Generation e Relatório de execução da 

ferramenta de Teste de Desempenho (IBM Rational Performance Tester), ou outra fonte 

definida pela DATAPREV com informações que permitam atestar os RNFs.  

• Coleta: O Percentual de Aceitação dos RNFs de desempenho (ARCTR) é a relação entre o 

Total de RNFs de Desempenho Atendidos (TRNFDA) obtidos na execução do teste de 
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desempenho sobre o Escopo de RNFs de desempenho definidos para o Produto (ERNFD). 

Fórmula: ARCTR = 100 * (TRNFDA/ ERNFD) 

 

Aceite dos Requisitos Não Funcionais 

 

6. Critérios de Usabilidade 

 

• Critério 10: Critérios de Acessibilidade 

 

• Descrição: Aderência às recomendações aplicáveis de acessibilidade contidas no Modelo 

de Acessibilidade do Governo Eletrônico (EMAG - http://emag.governoeletronico.gov.br/) 

• Objetivo: Atender aos requisitos não-funcionais de acessibilidade definidos pelo EMAG. 

• Meta: 95% de aderência e ZERO erros para cada página da entrega, ou conforme definido 

no documento de Planejamento da OS. 

• Evidência:  relatórios da avaliação do código fonte pela ferramenta online ASES 

(https://asesweb.governoeletronico.gov.br/) 

• Coleta: submissão do código fonte na ferramenta ASES. 

 

• Critério 11: Critérios de Portabilidade 

 

• Descrição:  Compatibilidade com os principais navegadores em uso no Brasil e no mundo, 

tais como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, 

Safari e Opera. Deve-se garantir a compatibilidade com as versões atuais destes 

navegadores e duas versões anteriores. 

• Objetivo: Atender aos requisitos não-funcionais de portabilidade definidos pela DATAPREV 

no documento de Planejamento da OS. 

• Meta: Apresentar compatibilidade de 100% ou conforme definido na OS. 

• Evidência: Relatório de avaliação da portabilidade emitindo a conformidade ou as 

inconsistências encontradas. 

• Coleta: Relatório elaborado a partir da execução da aplicação em ambiente da 

CONTRATADA. 

 

7. Critérios de Segurança 

 

• Os critérios de segurança devem seguir as diretrizes para desenvolvimento e obtenção de 

software seguro nos órgãos e entidades da administração pública federal, contempladas na 

norma complementar 16/IN01/DSIC/GSIPR de 21 de novembro de 2012. 

• A Contratada deverá garantir o atendimento completo dos requisitos de segurança 

definidos pela DATAPREV verificados a partir de análise estática e dinâmica do software 

produzido pela contratada; 

• Em caso de vulnerabilidades descobertas em qualquer tempo da OS inclusive durante o 

período de garantia do software entregue, cabe à contratada providenciar a correção das 

mesmas; 

http://emag.governoeletronico.gov.br/
https://asesweb.governoeletronico.gov.br/
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• Critério 12 - Tratamento de Vulnerabilidades no Desenvolvimento 

 

• Descrição: Inexistência de vulnerabilidades identificadas no código-fonte entregue pela 

contratada. 

• Objetivo: Impedir que as entregas realizadas pela contratada sejam exploradas quanto à 

integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade a partir de falhas de design 

ou codificação durante o processo de desenvolvimento e garantir a não existência de 

vulnerabilidades (OWASP TOP 10 2017 e SANS Top 25) no código-fonte, suas bibliotecas e 

componentes utilizados (CVE), assim como durante a execução do produto desenvolvido; 

• Meta: O número de vulnerabilidades classificadas como altas ou críticas identificadas pelas 

ferramentas de análise estática e dinâmica de segurança de aplicações deve ser igual a zero. 

• Evidência: Ferramenta de SAST/DAST aprovada para uso pela empresa. 

• Coleta: Relatório das ferramentas supracitadas a partir de testes de análise estática em 

código-fonte disponibilizado pela contratada e de análise dinâmica em ambiente similar ao 

produtivo. 

 

Aceite Final 

 

8. Critérios de Fechamento da OS 

 

• A última etapa do Fluxo Operacional da OS é o Fechamento. As atividades desta etapa estão 

descritas no subitem 8.10 deste Termo de Referência. 

 

 

 

Critérios de Aceite para Ordens de Serviço de LOTE 2 

 

1. Critérios de Qualidade de Contagem  

 

• Os critérios de qualidade de contagem deverão estar de acordo com o padrão do PD-DATAPREV. 
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24.7 Anexo VII – Ambiente Tecnológico / Modelo Operacional  

 

LOTE 2 – Fábrica de Métricas: 

 

Para a execução do LOTE 2, a empresa vencedora deverá realizar os serviços utilizando a ferramenta interna 

da Dataprev, atualmente o PFACIL, cujo acesso via internet será disponibilizado pela Dataprev sem ônus 

em adquirir licenças para a Contratada. 

Caso a Contratada utilize outras ferramentas para cumprir os serviços do LOTE 2, estes recursos serão de 

responsabilidade da Contratada. 

 

LOTE 1 – Fábrica de Desenvolvimento de Software:   

 

A CONTRATADA poderá atuar com Ordens de Serviços em ambiente de desenvolvimento dentro da 

Dataprev ou dentro do site da Contratada. A definição do ambiente de desenvolvimento será estabelecida 

durante a Etapa de Planejamento da OS de acordo com as especificações e características de cada produto 

a ser desenvolvido. 

 

Quando do desenvolvimento interno na Dataprev com acesso remoto pela contratada deverão ser 

observadas as especificações de segurança, de acordo com item 5.10 deste Termo de Referência.  

 

Licenças das Ferramentas a serem fornecidas pela Dataprev:  

 

Ferramentas Observações 

ALM da IBM  

RTC      IBM Rational Team Concert 

RDNG  IBM Rational Door Next Generation 

RQM    IBM Rational Quality Manager 

RPT    IBM Rational Performance Tester 

PFACIL da Dataprev  Contagem de PF 

GlobalProtect - VPN 
Ferramenta da empresa Palo Alto Networks de 

acesso à rede interna da Dataprev. 

Figura 19 - Tabela de Ferramentas a serem disponibilizadas pela Dataprev 

 

Ambiente e Padrões Tecnológicos 

 

As Ordens de Serviços implementadas pela CONTRATADA, devem atender aos padrões de 

desenvolvimento especificados nas tabelas deste ANEXO; documentando as soluções de software e 

utilizando as tecnologias padronizadas pela DATAPREV, contemplando todas as camadas da arquitetura 

das aplicações. 
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A CONTRATADA deve se adequar ao ambiente tecnológico da DATAPREV, cujo detalhamento será 

disponibilizado no momento da elaboração da Ordem de Serviço, devendo também observar as 

integrações com bases de dados compartilhadas assim como componentes interconectados e adaptados 

nas atividades inerentes ao ciclo de desenvolvimento de software tais como APIs e serviços. 

 

Melhorias e/ou evoluções arquiteturais dos sistemas, bem como proposições de novas arquiteturas ou 

padrões de tecnologia, caso existam, dos sistemas a serem alterados deverão ser discutidos na etapa de 

Planejamento da Ordem de serviço junto à DATAPREV, cabendo a essa aprovar ou não o início do 

desenvolvimento de acordo com as definições apresentadas. 

 

Nas tabelas apresentadas a seguir são elencados as ferramentas e os padrões tecnológicos adotados na 

Dataprev. Novos padrões e ferramentas poderão fazer parte dos serviços a serem prestados pela 

CONTRATADA do Lote 1, desde que aprovado entre as partes.  

 

Padrões - Servidores de Aplicação 

Apache Tomcat 

Oracle WebLogic 

Oracle OAS 

JBoss EAP 

Apache HTTP Server 

Figura 20 – Tabela de Padrões – Servidores de Aplicação 

Padrões - Servidores de Banco de Dados / Tecnologias de armazenamento 

Oracle 

PostgreSQL 

SQL Server 

My SQL 

Figura 21 –Tabela de Padrões - Servidores de Banco de Dados / Tecnologias de armazenamento 

 

Padrões - Outras Ferramentas / Tecnologias / Padrões de Software 

Adobe XD Swagger ReactJS Apache Maven 

GIT Java Persistence API Primefaces Jenkins 

Java EE JMS Office 365 SonarQube 

EJB SOAPUI React Native Nexus 

Java Server Faces Java Swing Selenium 
IBM Urban Code 

Deploy 

JavaScript Spring Batch Spring Boot Angular 

Nginx Kubernetes Docker 

Framework de 

Desenvolvimento 

Dataprev 

Framework de Testes 

Dataprev 
   

Figura 22 - Tabela de Outras Ferramentas / Tecnologias / Padrões de Software 
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Frameworks da Dataprev  

 

• 1. Framework de Desenvolvimento Dataprev: Framework Java que implementa as especificações 

Java EE e as definições Arquiteturais da Dataprev. 

• 2. Framework de Testes Dataprev: Padrão de criação de testes funcionais automatizados baseado 

em JUnit utilizado por padrão para testes WEB utilizando Selenium e para testes de API com REST 

ASSURED e extensível para outras tecnologias sob teste conforme a necessidade de validação que 

a aplicação necessitar. 

 

Desenvolvimento Seguro 

 

A CONTRATADA deverá observar as diretrizes recomendadas na Norma Complementar no. 16 à 

IN01/DSIC/GSI, que discorre sobre a obtenção de software seguro nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta. 

 

As boas práticas descritas na Norma Complementar deverão ser validadas através dos mecanismos de 

verificação de segurança no desenvolvimento da Dataprev, com base nas ferramentas de Análise Estática 

de Segurança (SAST), Análise Dinâmica de Segurança (DAST), e Análise de Composição de Software (SCA). 

Deve-se observar que nos resultados destas análises, não deverão existir vulnerabilidades classificadas 

como de nível alto (High) ou superior, conforme descrito no ANEXO VI – Critérios de Aceite de OS deste 

Termo de Referência.  

 

A CONTRATADA deverá aderir ao Termo de Sigilo Para Contratos (TSPC), em conformidade com a Norma 

de Segurança de Dados e Privacidade (N/SI/009/01) da Coordenação Geral de Segurança de Informações, 

resguardando as questões referentes à segurança da informação no atendimento às Ordens de Serviço. 

 

Modelo Operacional do Lote 1  

 

As Ordens de Serviço, objeto deste contrato possuem como cenários possíveis para seu modelo 

operacional, os cenários abaixo descritos: 

 

Cenário 1: Ambientes sob domínio da CONTRATADA, pertencentes à infraestrutura desta. Neste cenário, a 

contratada se responsabiliza pela construção de seu ambiente de desenvolvimento e pelas integrações 

que se fizerem necessárias, incluindo os dados necessários de acordo com os padrões estabelecidos pela 

DATAPREV ou definidos na OS. A CONTRATADA deverá seguir o processo de desenvolvimento da 

DATAPREV, mantendo os artefatos, ferramentas e padrões. A CONTRATADA receberá os artefatos de 

entrada, conforme estabelecido na Tabela de Artefatos de entrada requisito para início das ordens de 

serviço abaixo que representam os insumos necessários para dar início à OS. Por conseguinte, se 

responsabilizará por fornecer os artefatos de saída definidos como obrigatórios na “Tabela de Artefatos 

de saída que compõem a entrega do Lote 1” a seguir. Estes artefatos serão por sua vez avaliados pelas 

áreas competentes da DATAPREV antes do aceite da ordem de serviço. 
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Cenário 2: Ambientes sob o domínio da Dataprev, pertencentes à sua infraestrutura. Neste cenário a 

DATAPREV se responsabiliza em fornecer os ambientes e os respectivos acessos que se fizerem 

necessários, respeitando sua política de permissões. A CONTRATADA deverá seguir o processo de 

desenvolvimento da DATAPREV, mantendo os artefatos, ferramentas e padrões.  

 

Artefatos de Entrada e Saída do Lote 1 

 

Esta seção descreve os artefatos de entrada, insumos para o início das Ordens de Serviço, assim como os 

artefatos de saída, que representam as entregas destas. 

 

 

Figura 23 -Tabela de Artefatos de entrada requisito para início das ordens de serviço 

 

Artefatos de saída Descrição Obrigatório 

Contagem de Pontos de Função 

inicial (PFACIL) 

Contagem Inicial - Contagem realizada após o 

fechamento do escopo do projeto, baseada 

em um documento inicial de requisitos. 

Sim 

Plano de Entrega (Plano de 

Release)  

Artefato que agrupa os itens de backlog 

(funcionalidades, melhorias etc.) e defeitos que 

Sim 

Artefato de 

entrada 
Descrição Obrigatório 

Documento de 

Arquitetura 

Documento com definições de arquitetura de hardware e 

integrações necessárias para o produto. Exemplo: Blueprint 

Sim 

UI Kit Conjunto de arquivos que contém componentes essenciais para 

a padronização de interfaces do usuário, como fontes, arquivos 

de design organizados em camadas, ícones, documentação e 

arquivos HTML/CSS. 

Sim 

Blueprint Artefato que representa a infraestrutura como código Não 

Código Fonte Código fonte da aplicação, necessário apenas quando se tratar 

de demanda evolutiva 

Não 

Modelo de Dados 

Conceitual Inicial 

Modelo de dados conceitual de alto nível com objetivo de 

esclarecer as principais entidades/conceitos envolvidos na 

Ordem de Serviço, assim como suas integrações, a fim de que os 

novos modelos sejam construídos em conformidade com os 

demais modelos de dados do cliente. 

Sim (Onde 

houver 

persistência de 

dados) 

 

Contagem inicial de 

pontos de função 

Contagem inicial do tipo estimada ou de referência  Sim 

Especificação dos 

requisitos 

Especificação detalhada dos requisitos Sim 

Documento de 

visão 

Definição em alto nível do escopo a ser implementado, 

contendo requisitos funcionais, não funcionais e escopo de 

regressão para teste funcional automatizado 

Sim 
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constituem uma entrega de um produto. É 

criado a partir de uma seleção de Itens de 

Backlog e Defeitos do Backlog do Produto e 

deve ser mantido constantemente atualizado e 

priorizado. 
Iterações da Linha do Tempo (para 

testes de Desempenho e 

Funcionais) 

Estrutura pertencente a Linha do Tempo para o 

planejamento das atividades executadas em 

um determinado Produto e, para testes, serve 

para agrupar e segmentar os resultados de 

teste para cada entrega/iteração. 

Sim 

Plano de Teste Funcional do 

Produto 

Contém informações relativas ao teste 

funcional do produto como um todo, seu 

planejamento, ambientes, riscos e estratégia,  

agrupando os artefatos de teste e resultados 

de teste funcional automatizado (regressão). 

Sim 

Plano de Teste de Desempenho Contém informações detalhadas do 

planejamento de desempenho para o produto 

como um todo (ambientes, memórias de 

cálculo, estratégia, riscos), agrupando os 

artefatos de teste de desempenho e seus 

resultados de teste. 

Sim 

Plano de Sprint  Artefato composto pelo conjunto de Itens de 

Backlog (estimados) e Defeitos que o Time de 

Desenvolvimento se compromete a fazer para 

cumprir o objetivo de uma Sprint. Os Itens do 

Backlog da Sprint são extraídos do Plano da 

Release, pelo time, com base nas prioridades 

definidas pelo Dono do Produto e na 

velocidade do time. 

Sim 

Detalhamento dos Requisitos 

ou Histórias de Usuário Funcionais  

Requisito funcional – artefato que descreve as 

funcionalidades que o sistema deve ter. 

História de usuário - artefato que deve 

documentar: 
Nome que descreve objetivamente a 

funcionalidade do artefato 
Descrição composta da narrativa da história, 

critérios de aceite e contexto da história. 

Sim 

Detalhamento dos Requisitos Não 

Funcionais e demais artefatos 

necessários para compreensão dos 

produtos.  

Requisitos não funcionais – expressam 

restrições ou atributos de qualidade do 

sistema. 

Sim 

Detalhamento dos Requisitos Não 

Funcionais de Desempenho 

Artefato que especifica os atributos de 

desempenho de cada fluxo de negócio crítico 

da aplicação desenvolvida. 

 

Regras  São assertivas que definem ou restringem 

algum aspecto do negócio ou definem 

tratamento de formato e validações de 

elementos de tela e/ou dados do sistema 

(datas, limites numéricos, dígitos verificadores, 

entre outros). Normalmente, englobam 

assuntos relacionados a normas, políticas, 

legislações ou requisitos de cálculos, bem 

Sim 
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como validações de campos de entrada no 

sistema, que devem ser satisfeitas pelo 

processamento da aplicação.  

Casos de Testes  Artefato que estabelece um conjunto de 

condições e passos para testar as 

funcionalidades e os requisitos não funcionais 

de um software.  

Quando for um teste funcional automatizado, 

deve conter a associação de sua 

implementação. 

Sim 

Especificação Complementar 

(leiaute / protótipos / mensagens)  

Artefatos de detalhamento da especificação 

que podem ajudar o time a entender melhor o 

produto, assim como considerar outras áreas 

que possam ter necessidade de entender 

melhor o produto como por exemplo (projetos 

relacionados, manutenções posteriores, áreas 

de apoio, sustentação etc.). 

Sim (quando for 

desenvolvimento de 

API ou batch, 

desconsiderar 

obrigatoriedade da 

entrega do protótipo) 

Rastreabilidade dos Requisitos e 

Artefatos de Teste 

Ligação entre os artefatos de testes e 

requisitos, na ferramenta IBM ALM, que 

permite o planejamento, elaboração, 

execução e acompanhamento dos testes e 

seus critérios de aceite. 

Sim 

Especificação Técnica para 

Obtenção de Dados  

Detalha artefatos de implementação que não 

devem ser especificados em artefatos de 

requisitos. 

Sim (quando 

especificado para a 

OS) 

Código de Testes Unitários Código que implementa o Teste Unitário a 

nível de função para confirmar o 

funcionamento do Código Fonte da Aplicação. 

Sim 

Código fonte Instruções em linguagem de programação que 

implementa as funcionalidades previstas nas 

especificações do software. 

Sim 

Modelos de Dados Lógico e Físico Estruturas de dados lógica, contendo 

dicionário de dados e estruturas de dados 

física contendo de cada BD utilizado na esteira 

de desenvolvimento do produto 

Sim (Onde houver 

persistência de 

dados) 

DDL de Versionamento de Base de 

Dados 

DDL utilizada para atualizar o BD de forma 

incremental de sua versão anterior para a atual 

de forma que este possa ser reconstruído 

desde sua criação 

Sim (Onde houver 

persistência de 

dados)  

Relatório de Teste Automatizado 

para Base de Dados 

Relatório com o log de execução do processo 

de atualização da base de dados da versão 

anterior para a atual 

Sim (Onde houver 

persistência de 

dados)  

Relatório de Padrão de Acesso da 

Aplicação ao BD 

Consultas SQL executadas pela aplicação ao 

BD segmentadas por funcionalidade da 

aplicação onde são executadas 

Sim (Onde houver 

persistência de 

dados) 

Notas de Versão Artefato que documenta a configuração da 

versão a entrar em baseline. 

Sim 

Documento de Arquitetura de 

Software  

Documento com definições da Arquitetura do 

Software 

Não 

Aplicação Implantada  Implementação da pipeline de entrega 

contínua utilizando o fluxo automatizado com 

Urbancode Deploy. 

Sim 
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Registro de Execução de Testes Estrutura que contém os resultados de 

execução de testes funcionais ou não 

funcionais na ferramenta IBM ALM. Agrupa os 

resultados de cada execução para cada 

conjunto selecionado de Plano de Teste + 

Casos de Teste + Iteração da Linha do Tempo 

+ Ambiente. 

Nos testes funcionais automatizados o registro 

é gerado automaticamente pela execução do 

teste automatizado, que conterá as evidências 

e capturas de tela necessárias.  
Nos testes de desempenho seu preenchimento 

é manual contendo detalhes e anexos 

de resultado da Ferramenta IBM RPT.  

Sim 

Massa de Dados de Testes (Dados 

de Teste) e rotinas relacionadas a 

sua geração  

Estrutura que contém os dados utilizados nos 

testes funcionais e de desempenho, bem como 

as rotinas que forem necessárias a geração e 

ao reuso dos dados (quando aplicável). 

Sim 

Código de Testes Automatizados 

Funcionais e de Desempenho 

Implementação dos testes, sejam eles 

funcionais e de desempenho. Testes funcionais 

devem ser implementado com o framework de 

testes da Dataprev e associados na ferramenta 

IBM RQM. 

Sim 

Contagem Final de Pontos de 

Função 

Contagem realizada após a homologação da 

aplicação e que considera as funcionalidades 

efetivamente entregues ao usuário. 

Sim 

Figura 24 – Tabela de Artefatos de saída que compõem a entrega do Lote 1 

 

A CONTRATADA deverá utilizar as ferramentas da solução IBM para operacionalizar o ciclo de 

desenvolvimento do produto solicitado na OS. 

 

Todas as informações para a utilização da suíte de desenvolvimento IBM na Dataprev estão descritas no 

PD-Dataprev/Ferramentas. 

 

A tabela abaixo apresenta um detalhamento das principais etapas e sub etapas do modelo operacional, 

relacionando estas nos dois cenários já detalhados com seus respectivos responsáveis. 

 

Etapa da Ordem de 

Serviço 
Sub etapa da Ordem de Serviço 

Cen

ário 
Responsável 

Preparação para solicitação 

de planejamento da OS 

Elaboração de artefatos de entrada (Tabela de Artefatos de entrada 

requisito para início das ordens de serviço) 
1 / 2 DATAPREV 

 Disponibilização dos ambientes para a execução da OS 2 DATAPREV 

Planejamento da OS 
Entrega dos artefatos de entrada (Tabela de Artefatos de entrada 

requisito para início das ordens de serviço) 
1 / 2 DATAPREV 

 Entrega do planejamento da Ordem de Serviço 1 / 2 CONTRATADA 

 Disponibilização dos ambientes para a execução da OS 1 CONTRATADA 
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 Disponibilização das ferramentas e repositórios 1 / 2 DATAPREV 

Abertura da OS Solicitação para abertura 1 / 2 DATAPREV 

Execução da OS Detalhamento da especificação dos requisitos 1 / 2 CONTRATADA 

 Validação da especificação dos requisitos 1 / 2 DATAPREV 

 Planejar Sprint 1 / 2 CONTRATADA 

 Implementação e Testes de Software 1 / 2 CONTRATADA 

 Entrega de Artefatos versionados nos repositórios destes na Dataprev 1 / 2 CONTRATADA 

 
Geração de Indicadores e Testes referentes aos artefatos (Funcionais, 

BD, Aplicação, Segurança, Desempenho) 
1 / 2 CONTRATADA 

 Implantação em ambiente de validação da Dataprev 1 / 2 CONTRATADA 

 

Se fim da Ordem de Serviço então:  Elaborar artefatos de saída (Tabela 

de Artefatos de saída que compõem a entrega do Lote 1) para gerar a 

entrega final da Ordem de Serviço de acordo com os critérios de 

aceite (Anexo VI) 

1 / 2 CONTRATADA 

Aceite da OS 
Entrega dos artefatos de Saída (Tabela de Artefatos de saída que 

compõem a entrega do Lote 1) 
1 / 2 CONTRATADA 

 
Passagem de Conhecimento a respeito dos artefatos / software 

entregues 
1 / 2 CONTRATADA 

 

Validação formal dos artefatos de saída quanto aos critérios de 

segurança (Tabela de Artefatos de saída que compõem a entrega do 

Lote 1) 

1 / 2 DATAPREV 

 

Validação formal dos artefatos de saída (Tabela de Artefatos de saída 

que compõem a entrega do Lote 1) de acordo com os critérios de 

aceite (Anexo VI) 

1 / 2 DATAPREV 

 

Figura 25 - Tabela de Etapas e sub etapas do modelo operacional 
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24.8 Anexo VIII – Requisitos de Contagem de Ponto de Função 

 

• Os serviços de Contagem de Ponto de Função correspondem à mensuração em pontos de função 

do tamanho de um projeto de sistemas, sob a perspectiva funcional. Tem como objetivo medir as 

funcionalidades do sistema, por meio de uma avaliação padronizada dos seus requisitos de 

negócio. 

 

• Os serviços a serem contratados no LOTE 2 são: 

 

Descrição do Serviço 
Método da 

Contagem 
Tipo da Contagem 

Contagem Inicial Estimada (NESMA) Desenvolvimento/Melhoria 

Contagem de Referência Detalhada Desenvolvimento/Melhoria/Aplicação 

Contagem Final Detalhada Desenvolvimento/Melhoria/Aplicação 

Figura 26 - Tabela de Serviços da Fábrica de Métricas - LOTE 2 

• A CONTRATADA se obriga a executar o serviço de medição de tamanho funcional segundo o 

Manual de Práticas de Contagem (CPM) versão 4.3.1 ou superior, publicado pelo IFPUG – 

International Function Point Users Group, e pelos seguintes roteiros: 

 

• Function Point Counting Practices Manual (CPM), versão 4.3.1 ou superior, publicado pelo 

IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org); 

• Roteiro de Métricas de Software do SISP, versão 2.3 ou superior; 

• Netherlands Software Metrics Users Association (NESMA); 

• Guia de Contagem de Ponto de Função do SISP para Projetos Datawarehouse versão 1.0 ou 

superior. 

 

• A utilização de novas versões dos roteiros e guias citados poderá ser adotada a qualquer momento, 

desde que seja previamente acordada e formalizada entre as partes. Essa atualização não deverá 

gerar desequilíbrio financeiro do contrato. 

 

• Para as situações não contempladas nos parágrafos anteriores, serão adotadas as orientações do 

Guia de Contagem da DATAPREV. 

 

• As contagens estimadas deverão usar as técnicas definidas pela NESMA (Netherlands Software 

Metrics Users Association). 

 

• Para efeito das contagens realizadas, de acordo com a técnica de contagem de Ponto de Função 

do IFPUG, não será aplicado o fator de ajuste, conforme acórdãos do Tribunal de Contas da União 

(TCU) 2.348/2009 e 1.647/2010, que reforçam a determinação de não usar qualquer tipo de fator 

de ajuste na medição por pontos de função na contratação de serviços de desenvolvimento de 

software, para  impossibilitar alterações na remuneração da funcionalidade medida, por se basear 

http://www.ifpug.org/
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em interpretação subjetiva dos níveis das características gerais de sistemas, em desacordo com o 

previsto no art. 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e art. 2º, XXIV, da IN SLTI nº 04/2014. 

 

• As contagens de PF serão registradas pelas CONTRATADAS na ferramenta Pfácil (ferramenta 

corporativa da DATAPREV). 

 

• Poderão ocorrer recontagens sobre as contagens já realizadas, decorrentes da apresentação de 

novas evidências de contagem ou por realização de auditoria interna ou externa, que justifiquem 

a revisão dos elementos da contagem correspondente, sem custo adicional, desde que dentro do 

prazo definido na garantia. 

 

• Caso haja recontagens na forma do item anterior, a nova remuneração da aferição à CONTRATADA 

corresponderá ao valor resultante da diferença entre o valor inicial e o valor da revisão, podendo 

resultar em acréscimo ou desconto baseado na diferença apurada. 

 

• Caso haja divergências de até 5%, entre contagens realizadas no LOTE 1 e LOTE 2 de um mesmo 

objeto, valerá a menor contagem apresentada, que será utilizada para fins de faturamento no LOTE 

1 e 2. 

 

• Caso a DATAPREV encontre divergências acima de 5%, esta poderá realizar reunião para 

esclarecimento. Caso não haja consenso nesta reunião de divergência, a equipe técnica da 

CONTRATANTE decidirá motivadamente sobre a medição, com fundamento no acompanhamento 

da execução contratual, no conhecimento de seus técnicos, e nas justificativas apresentadas pelas 

partes.  

 

• Os prazos de execução dos serviços da Fábrica de Métricas - LOTE 2 estão listados a seguir: 

 

LOTE 2 - Fábrica de Métricas 

Prazo de Execução dos Serviços 

Tamanho do Serviço  Dias Úteis  

De 1 a 50 pontos de função  Até 2  

De 51 a 100 pontos de função  Até 3  

De 101 a 300 pontos de função  Até 4  

De 301 a 500 pontos de função  Até 5  

De 501 a 700 pontos de função  Até 6  

Acima de 700 pontos de função  
6 dias para 700 PF + 1 dia a cada 

100 PF restantes. 

Figura 27 - Tabela de Prazo máximo de execução dos serviços de Fábrica de Métricas 

• A DATAPREV adota a tabela de pagamento escalonado por faixa de valores para a remuneração da 

entrega destes serviços prestados pela Fábrica de Métricas - LOTE 2, conforme é listado a seguir: 
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Tamanho funcional contado 
(Líquido)  Tamanho Funcional 

Remunerado 

Limite Inferior Limite Superior 

0 20 Número de PFs contados 

21 30 25,5 

31 50 40,5 

51 70 60,5 

71 90 80,5 

91 110 100,5 

111 140 125,5 

141 170 155,5 

171 210 190,5 

211 255 233 

256 300 278 

301 360 330,5 

361 420 390,5 

421 500 460,5 

501 600 550,5 

601 735 668 

736 900 818 

901 1050 975,5 

1051 1200 1125,5 

1201 1350 1275,5 

Acima de 1350 Acima de 1350 Número de PFs contados 

Figura 28 - Tabela de Remuneração da Fábrica de Métricas por faixa de PF 

• A DATAPREV adota a tabela de índice de remuneração de pagamento escalonado por faixa de 

valores para a remuneração das entregas desses serviços prestados pela Fábrica de Métricas - LOTE 

2, conforme é mostrado a seguir: 

Método da 
Contagem 

Índice de 
Remuneração 

Estimada (NESMA) 0,5 

Detalhada 1 

 

Figura 29 -Tabela de Índice de Remuneração da Fábrica de Métricas  



Diretoria de Desenvolvimento e Serviço – DDS 

Superintendência de Desenvolvimento de Software – SUDS 

Coordenação Geral de Gestão de Desenvolvimento de Software – CGDE  

Termo de Referência 

Aquisição de Capacidade Externa para Desenvolvimento de Software e 

Contagem de Pontos de Função  

 

Termo de Referência   76 / 88 

 

24.9 Anexo IX – Termo de Sigilo 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

PROCESSO Nº  

 

TERMO DE SIGILO E PRIVACIDADE VINCULADO AOS CONTRATOS 

 

Cláusula Primeira – 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 – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

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

2.1.1 Confidencialidade ou Sigilo 

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

autorizados e credenciados. 

2.1.2 Contrato de trabalho ou Contrato principal 

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

2.1.3 Dado pessoal 

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (Lei nº 13.709/2018). 

2.1.4 Dado pessoal sensível 

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

ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

2.1.5 Informação 
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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. 

2.1.6 Informação de acesso restrito 

Aquelas que estão submetidas temporariamente à restrição de acesso público. 

2.1.7 Informação sigilosa 

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

regidos por esse instrumento. 

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

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

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

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

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

II. Hipóteses de sigilo decorrentes de direitos de personalidade: 

a) Sigilo Fiscal (Art. 198 da Lei nº 5.172/196); 

b) Sigilo bancário (Art. 1º da Lc nº 105/2001); 

c) Sigilo Comercial (§2º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976); 

d) Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei nº 11.101/2005); e 

e) Sigilo Contábil (Art. 1.190 e 1.191 da Lei nº 5.869/1973). 

III. Hipóteses de sigilo decorrentes de processos e procedimentos: 

a) Sigilo de inquérito policial (Art. 20 da Lei nº 3.689/1941); 

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

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

2.1.9 Necessidade de conhecer 

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

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

ter acesso às informações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa. 

2.1.10 Tratamento ou processamento de dados pessoais 

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

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
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arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

Cláusula Terceira – INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

 

§1º Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a outra parte 

por razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo de grau de sigilo. O termo 

“informação” abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em 

qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas 

não se limitando, a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte de 

programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, modelos, amostras 

de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as atividades da 

contratante e/ou quaisquer 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 – 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, 
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caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou ordem de 

atendimento obrigatório determinado por órgão competente. 

 

Cláusula Quinta – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

§1º A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa revelada pela 

PARTE REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do Contrato Principal, em 

conformidade com o disposto neste deste Termo. 

 

§2º A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa 

sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA. 

 

§3º A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que atuarão direta 

ou indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência deste Termo, bem como da 

natureza sigilosa das informações, a instruir sobre as formas de tratamento das informações a que 

terão acesso, e dar ciência à 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 deve adotar Política de Segurança de Informação que comprove o 

atendimento dos requisitos de sigilo e segurança definidos no âmbito do contrato. 

 

§6º A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com o 

imediato descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias eventualmente existentes 

em qualquer suporte de todas as informações sigilosas sob sua custódia referentes ao contrato 

principal. 

 

Cláusula Sexta – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

§1º Ambas as partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de 

dados pessoais, em qualquer formato ou suporte, cooperando mutuamente para observar e seguir a Lei 

nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

§2º Necessidades de coleta de consentimento para outras finalidades deverão ser identificadas e correr 

sob responsabilidade da PARTE REVELADORA. 

 

§3º São escopo de tratamento somente os dados pessoais indispensáveis para a execução do objetivo 

contratual, e conforme bases legais pré-estabelecidas e acordadas, cabendo à PARTE RECEPTORA 

observar estritamente a finalidade a que se destinam os dados pessoais a que venha a ter conhecimento. 
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§4º À PARTE RECEPTORA é vedada qualquer forma de compartilhamento de dados pessoais com 

terceiros fora do âmbito do contrato.  

 

§5º Ao término do contrato, a PARTE RECEPTORA deverá comprovar a cessação de acessos, uso e o 

descarte definitivo, conforme procedimentos a serem determinados pela PARTE REVELADORA. 

 

§6º A PARTE RECEPTORA adotará todas as medidas de segurança necessárias para impedir o acesso 

não autorizado, divulgação, alteração ou destruição não autorizada dos dados pessoais, no que couber. 

 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§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 Oitava – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no sentido de que: 

 

a)  O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento não 

importará em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para todos os efeitos 

de direito; 

 

b)  Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 

 

c)  O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes; 

 

d)  Teve acesso e compromete-se a seguir a Política de Segurança da Informação e Comunicações – 

POSIC e o Código de Ética e Integridade, disponíveis no Portal da DATAPREV;  

 

e) Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a PARTE 

RECEPTORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 

Termo de Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das 

situações tipificadas neste instrumento; 

 

f)  O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das informações 

disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este Termo, passando a fazer dele 
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parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma proteção descrita para as 

informações iniciais disponibilizadas; e 

 

g)  Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas afiliadas, 

nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como obrigação de 

celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

Cláusula Nona – VIGÊNCIA 

 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de início 

das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo indeterminado, a não 

ser que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela PARTE REVELADORA mesmo após o 

término do Contrato Principal ao qual está vinculado. 

 

 

          ,      de                         de 2021. 

 

 

______________________________________ 

EMPRESA DE TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 

  

__________________________________________ 

PARTE RECEPTORA 
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24.10  Anexo X – Termo de Sigilo Individual 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

 

1. Constitui objeto deste ACORDO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as 

obrigações a serem cumpridas pelo colaborador, neste denominado SIGNATÁRIO, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e demais informações custodiadas pela DATAPREV, disponibilizadas por 

necessidade de conhecimento quando da execução do objeto do Contrato de Trabalho celebrado entre 

as partes, ao qual este ACORDO é vinculado. 

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

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

2.1.1 Confidencialidade ou Sigilo 

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

autorizados e credenciados. 

2.1.2 Contrato de trabalho ou Contrato principal 

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

2.1.3 Dado pessoal 

Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (Lei nº 13.709/2018). 

2.1.4 Dado pessoal sensível 

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

ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

2.1.5 Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos executados por meios eletrônicos 

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

2.1.6 Informação de acesso restrito 

Aquelas que estão submetidas temporariamente à restrição de acesso público. 

2.1.7 Informação sigilosa 
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Aquelas que estão submetidas à restrição de acesso público, cujo conhecimento e divulgação estão 

regidos por esse instrumento. 

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

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

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

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

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

II. Hipóteses de sigilo decorrentes de direitos de personalidade: 

a) Sigilo Fiscal (Art. 198 da Lei nº 5.172/196); 

b) Sigilo bancário (Art. 1º da Lc nº 105/2001); 

c) Sigilo Comercial (§2º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976); 

d) Sigilo Empresarial (Art. 169 da Lei nº 11.101/2005); e 

e) Sigilo Contábil (Art. 1.190 e 1.191 da Lei nº 5.869/1973). 

III. Hipóteses de sigilo decorrentes de processos e procedimentos: 

a) Sigilo de inquérito policial (Art. 20 da Lei nº 3.689/1941); 

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

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

2.1.9 Necessidade de conhecer 

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

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

ter acesso às informações necessárias para o desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa. 

2.1.10 Tratamento ou processamento de dados pessoais 

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

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

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

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

2.2 Serão consideradas confidenciais e, portanto, sigilosas com acesso restrito, todas as informações, 

de qualquer natureza, transmitidas por meios escritos, eletrônicos, verbais ou qualquer outro suporte ou 

formato, a que o SIGNATÁRIO tenha acesso, durante a execução do seu contrato de trabalho, mesmo 

que não estejam identificadas por meio de legendas ou quaisquer outras marcações ou rótulos. 
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2.3 Estão incluídas no rol de informações, mas não se limitando a apenas estas: know-how, técnicas, 

design, especificações, desenhos, cópias, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, softwares, códigos-

fonte, mídias, contratos, planos de negócios, propostas comerciais, processos, tabelas, projetos, nomes de 

clientes, de revendedor e distribuidor, resultados de pesquisas, invenções e ideias, financeiras, comerciais, 

dentre outras. 

2.4  Qualquer informação que permita a identificação de uma pessoa física, direta ou indiretamente, é 

considerada dado pessoal, incluindo informações como um número de identificação, dados de localização, 

um identificador online ou uma ou mais características específicas do físico, identidade fisiológica, 

genética, mental, econômica, cultural ou social dessa pessoa natural.  

2.5 Toda informação pessoal ou pessoal sensível, custodiada pela DATAPREV em razão de seu 

negócio, será considerada sigilosa de acesso restrito estando, portanto, protegida sob as cláusulas deste 

ACORDO. 

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 O SIGNATÁRIO se obriga a: 

3.1.1 Utilizar a informação sigilosa revelada pela DATAPREV exclusivamente para os propósitos da 

execução do contrato de trabalho, em conformidade com o disposto neste ACORDO. 

3.1.2 Proteger sua senha, os dados ou informações restritas a que teve acesso, não efetuar cópias das 

informações sigilosas sem o consentimento expresso e prévio da DATAPREV, não revelar, transmitir, 

reproduzir, utilizar ou dar conhecimento a terceiros, salvo se fizer parte de sua atividade ou previamente 

autorizado pela DATAPREV. 

3.1.3 Comunicar à DATAPREV, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação. 

3.1.4 Adotar as medidas técnicas adequadas à proteção das informações, conforme sua classificação de 

segurança, certificando-se que de as operações de tratamento ocorrem conforme a finalidade a que se 

destinam, e que a identificação dos titulares dos dados se dará por tempo não superior ao necessário, 

protegendo-as contra acesso ou processamento não autorizado ou ilegal e contra perda, destruição ou 

dano acidental. 

3.1.5 Tratar os dados pessoais em estrita conformidade às instruções recebidas da DATAPREV e seus 

clientes e, de acordo com as disposições de proteção de dados aplicáveis, em especial as estabelecidas na 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) brasileira. 

 

3.1.6 Observar a mais estrita confidencialidade com relação aos dados pessoais que deve coletar, 

processar ou acessar em razão da execução do seu contrato de trabalho. 
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3.1.7 Proceder, quando requerido, com o imediato descarte de forma irreversível, todas e quaisquer 

cópias eventualmente existentes, em qualquer suporte, das informações sigilosas sob sua custódia. 

3.1.8 Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, o SIGNATÁRIO deverá 

comunicar imediatamente à DATAPREV. A pronta comunicação não exclui, entretanto, a sua 

responsabilização pelos impactos ocorridos por falhas ou omissões na proteção dos dados.   

Cláusula Quarta – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Ao assinar o presente instrumento, o SIGNATÁRIO manifesta sua concordância que: 

I. Todas as condições, termos e obrigações ora constituídos serão regidas pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes;  

II. Independente da natureza e quantidade das informações restritas disponibilizadas para o 

SIGNATÁRIO, não haverá descaracterização ou redução das obrigações deste ACORDO, que 

permanecerá válido e com todos seus efeitos legais; e 

III. O presente ACORDO somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado entre as 

PARTES. 

4.2 O SIGNATÁRIO concorda que todas as informações a que tiver acesso, em razão da execução do 

seu contrato de trabalho, serão mantidas sob sigilo, e não serão divulgadas, exceto se: 

I. A divulgação seja requerida por lei; ou 

II. A informação relevante já esteja sob domínio público. 

4.3 Não será considerada quebra de confidencialidade a divulgação de informações ordenadas pela 

legislação ou por autoridade judiciária ou administrativa competente. 

4.3.1 Neste caso, o SIGNATÁRIO deverá imediatamente comunicar à DATAPREV, apresentando-lhe a 

legislação referente ou a devida intimação judicial ou administrativa, para que esta sirva-se dos melhores 

recursos disponíveis para atuar conforme o caso. 

4.4 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 e da razoabilidade. 

4.5 O disposto no presente ACORDO 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. 

4.6  Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para o 

SIGNATÁRIO não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 
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ACORDO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das situações 

tipificadas neste instrumento. 

Cláusula Quinta – DAS EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE 

5.1 Não estão sujeitas a este ACORDO as informações que: 

5.1.1  Sejam ou venham a ser publicadas ou se tornar públicas, desde que tais divulgações não tenham 

sido, de qualquer forma, ocasionadas pelo SIGNATÁRIO e desde que não sejam feridos os princípios de 

Privacidade da legislação pertinente em vigor, que tratam da finalidade do uso do dado pessoal; 

5.1.2 Tenham sido desenvolvidas pelo SIGNATÁRIO a qualquer tempo, a partir de fontes independentes 

ao contrato de trabalho; 

5.1.3 Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de violação de dever 

de confidencialidade; e 

5.1.4 Sejam expressas ou tacitamente identificadas pela DATAPREV como não mais sendo sigilosas ou 

de sua propriedade. 

 

Cláusula Sexta – DAS PENALIDADES PELA QUEBRA DA CONFIDENCIALIDADE 

6.1  A inobservância das disposições previstas neste instrumento constitui falta grave e sujeita o 

SIGNATÁRIO às sanções administrativas vigentes, não afastando as eventuais responsabilidades civis e 

criminais.   

 

6.2  A violação deste ACORDO, bem como das regras estabelecidas no presente documento, pode 

causar a imposição de sanções disciplinares previstas no contrato de trabalho e pela legislação aplicável 

(incluindo multas contratuais), além da indenização por quaisquer danos causados à empresa ou a 

indivíduos em decorrência de tal violação. 

 

6.3 Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, o SIGNATÁRIO deverá 

mantê-la em absoluto sigilo, até que a DATAPREV se manifeste expressamente a respeito. 

Cláusula Sétima – DA VIGÊNCIA 

7.1 O presente ACORDO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data 

de sua assinatura e por prazo indeterminado, a não ser que haja disposição em contrário por escrito, 

estipulada pela DATAPREV, mesmo após o término da relação com a empresa. 

7.2  O presente ACORDO inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo em vigor enquanto 

perdurar a relação trabalhista. 
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7.3  Ainda que o projeto que teve informações reveladas ao SIGNATÁRIO não venha a ser executado, 

o dever de confidencialidade persistirá para seus documentos preliminares e preparatórios. 

Cláusula Oitava – DO FORO 

8.1 Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ACORDO, fica eleito o foro da Cidade de 

Brasília, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

8.2  Este acordo entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

Pelo presente declaro-me ciente e de acordo, 

 

<Cidade>, <00>, de <mês por extenso> de 2021. 

 

 

<Nome do Signatário> 

CPF: <CPF do Signatário> 
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24.11  Anexo XI – Glossário 

 

• Backlog da Release (Release Backlog): lista de itens priorizados a serem desenvolvidos para uma 

solução de software durante a implementação de um Release. 

 

• Backlog da Sprint (Sprint Backlog): lista de itens de trabalho selecionados do Product Backlog, 

contendo as tarefas necessárias para a realização de tais itens e que deverão ser executadas durante 

a próxima Sprint. 

 

• Backlog do Produto (Product Backlog): lista de itens priorizados a serem desenvolvidos para uma 

solução de software. 

 

• Item de trabalho: trabalho a ser realizado na Release durante uma Sprint; 

 

• PFACIL: Ferramenta de propriedade da Dataprev que armazena as contagens, validações e criação de 

baseline em Ponto de função dos produtos desenvolvidos e evoluídos pela Dataprev. 

 

• Plano de Entrega: documento que contempla as previsões de entrega, e pode se referir ao Backlog do 

Produto, ao Backlog da Release ou ao Backlog da Sprint. 

 

• Produto Pronto: definição expressa por meio de funcionalidades desenvolvidas em cada Sprint com 

100% de completude demonstrada por: 

• Atendimento à descrição e à definição de pronto do item de Backlog; 

• Atendimento aos critérios de aceitação da história de usuário; 

• Código completo; 

• Testes funcionais especificados e executados com sucesso; 

• Testes unitários escritos e executados com sucesso (conforme cobertura dos testes definida na OS); 

• Documentação escrita; 

• Aprovação do Dono do Produto da DATAPREV. 

 

• Release: um ciclo de desenvolvimento que perpassa sequencialmente pelas fases de iniciação, de 

construção e de transição, nessa ordem, com o objetivo de entregar, ao final do ciclo, um produto 

pronto para implantação em produção. 

 

• Requisitos funcionais: “Um subconjunto dos Requisitos do Usuário (RU). Requisitos que descrevem o 

que o software deve fazer, em termos de tarefas e serviços.” (ISO/IEC14143-1). 

 

• Requisitos não funcionais: “Um requisito de software que descreve não o que o software irá fazer, mas 

como o software irá fazer.” (ISO/IEC 24765, Systems and Software Engineering Vocabulary). 

 

• Sprint: unidade de período dentro da qual é executado um conjunto de atividades previamente 

definidas. 


