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1. Objetivo do Documento  

Esta seção descreve o objetivo desse artefato, sendo de conteúdo fixo e não devendo ser 

alterada. O propósito desse Documento de Termo de Referência de Parceria Comercial é ser uma 

referência para evolução dos requisitos técnicos e de negócio para construção do objeto da parceria. O 

documento consolida e torna público o interesse da Dataprev em avançar com a composição de uma 

solução através de parceria comercial. Esse artefato NÃO SUBSTITUI o estudo técnico preliminar nem 

o modelo de negócio de uma solução, produto ou serviço. 

2. Objeto 

 

O objeto deste documento trata do estabelecimento de possível parceria para oferta de solução 

de Backup como Serviço - GovCloud BaaS. A solução deve contar com recursos de: 

• Backup rápido e com ampla cobertura; 

• Recuperação imediata; 

• Proteção do Backup de Nuvem com recuperação de desastre; 

• Segurança com proteção contra ransware e ameaças virtuais; 

• Automação de backups; 

• Disponibilização de storage, com backups rápidos e escalabilidade ilimitada; 

Além disso, os itens de trabalhos que estarão protegidos pelo backup são: 

• máquinas virtuais (VMs); 

• cargas de trabalho baseadas em nuvem; 

• endpoints; 

• outras cargas de trabalho que podem estar armazenadas em sistemas operacionais 

hospedados em máquinas físicas, em sistemas cliente servidor tradicionais 

• dentre outros. 
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A viabilização da oferta da solução inclui atividades como: 

• instalação de software específico para realização das atividades de backup/restore em 

máquinas físicas; 

• configuração de rede para acesso ao ambiente GovCloud; 

• preparação de ambiente; 

• acesso a um portal de autosserviço onde os usuários clientes podem agendar tarefas 

de backup; 

• definir políticas de retenção; 

• executar recuperações, entre outros.  

A solução GovCloud BaaS deve gerenciar o armazenamento, a segurança, obedecer a requisitos 

de conformidade legal, e executar todas as ações de operacionalização da infraestrutura necessária para 

viabilizar a oferta da solução.  

3. Glossário 

 

Termo Significado 

BaaS Backup as a Service. Consiste em oferecer um serviço de backup e 

restauração da informação que permita garantir a continuidade 

operacional do negócio do cliente sem se preocupar em investir, 

administrar, dar suporte e monitorar a ferramenta de backup, 

respeitando as políticas predefinidas. 

Ramsonware 

 

Software de extorsão que pode bloquear o seu computador e depois 

exigir um resgate para desbloqueá-lo. Na maioria dos casos ocorre 

da seguinte forma: primeiro o ramsonware ganha acesso ao 

dispositivo. Dependendo do tipo, todo o sistema operacional ou 

apenas arquivos individuais são criptografados. Um resgate é, então, 

exigido das vítimas em questão. 

TB Terabyte. 1 TB de armazenamento equivale a 1.000 GB de dados. 
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Pay as You Go Pagamento sob consumo 

Multi tenant (múltiplos 

inquilinos) 

É um estilo de arquitetura onde você tem uma aplicação centralizada 

que atende a vários clientes. Neste caso, partindo do Inglês tenant 

significa locatários ou inquilinos. É um termo utilizado em SaaS onde, 

na maioria das vezes, os tenants são clientes corporativos. 

HDD (Hard Disk Drive) Disco rígido popularmente chamado também de HD (derivação de 

HDD do inglês hard disk drive) é a parte do computador onde são 

armazenados os dados.  

Utiliza peças mecânicas para ler e gravar dados, já que encontrar e 

extrair dados por meio físico leva mais tempo do que fazer esse 

processo por SSD. A vantagem é ser mais barato que o SSD. 

SSD (Solid State Drive) A unidade em estado sólido é um componente de hardware para 

armazenamento muito mais rápido que o HDD. O SSD não possui 

discos físicos ou agulhas magnéticas. São mais caros que os HDD, 

sendo mais rápidos e ocupam menos espaço. 

QoS O QoS (Quality of Service ou Qualidade de Serviço) trata-se de um 

conjunto de tecnologias funcionando em uma rede para assegurar 

sua capacidade de executar tráfego de alta prioridade e aplicativos 

de forma totalmente confiável com capacidade de rede limitada. 

 

As tecnologias de QoS são capazes de fazer isso fornecendo uma 

diferenciada manipulação e alocação de capacidade para os fluxos 

específicos no tráfego de rede. Assim, isso possibilita que o 

administrador da rede possa atribuir a ordem em que os pacotes 

vão ser manipulados e a quantidade de largura de banda 

disponibilizada a esse fluxo de tráfego ou aplicativo. 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de acesso aos 

diretórios leves) é um protocolo de rede que roda sobre o TCP/IP 

que permite organizar os recursos de rede de forma hierárquica, 

como uma árvore de diretório, onde temos primeiramente o 

diretório raiz, em seguida a rede da empresa, o departamento e por 

fim o computador do funcionário e os recursos de rede (arquivos, 

impressoras, etc.) compartilhados por ele. A árvore de diretório 

pode ser criada de acordo com a necessidade. 

Uma das principais vantagens do LDAP é a facilidade em localizar 

informações e arquivos disponibilizados. 
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Failover É o termo utilizado para indicar a tolerância a falhas. Na prática, 

significa que existem recursos tecnológicos em redundância para 

evitar a indisponibilidade de um determinado componente. 

Há sistemas que precisam de alta disponibilidade, isto é, não podem 

deixar de funcionar ou devem ter o mínimo de parada possível. 

Nesse cenário, é preciso haver recursos em duplicidade para assumir 

a posição do componente primário se ocorrer alguma falha ou caso 

seja preciso realizar a manutenção no ambiente.   

On Premise Um servidor on-premise é aquele em que a própria empresa tem a 

responsabilidade de processar suas aplicações de hardware e 

software. Em outras palavras, toda a infraestrutura, customização, 

configuração e atualização é feita internamente. 

Por ser um servidor interno, a empresa precisa ter um espaço físico 

adequado, já que é necessário cuidar da segurança e da operação 

dos equipamentos. 

MFA Multi-Factor Authentication (Autenticação Multi Fator) é o uso de 

dois ou mais fatores ou agentes para verificação quanto a 

autenticidade de algo. 

 

4. Características da Parceria 

4.1 Condições para Participação na Parceria Comercial 

 

O potencial parceiro deve obrigatoriamente obedecer às seguintes condições: 

• Não estar impedido de licitar e contratar com a Administração Pública.  

• Não estar enquadrado nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93.  

• Deve possuir estatuto ou contrato social pertinente e compatível com o objeto.  

• Não estar em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação.  

• Que não seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.  

• Que não seja cooperativa de mão de obra conforme o art. 5º da Lei 12.690/2012 

 

Deve-se observar as condições abaixo:  
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• Possuir cadastro no SICAF (Sistema de Cadastro de Fornecedores, 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf); 

• Não possuir nenhum tipo de sanção vigente nos seguintes sistemas:  

o CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, mantido pela 

Controladoria-Geral da União - CGU 

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)).  

o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

o Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria - 

Geral da União – CGU (http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep); 

o Lista de Inabilitados e Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU (https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5); 

• Não poderá participar desta licitação todo aquele que se enquadrar art. 38 da Lei nº 

13.303/2016 e no art. 21 do Regulamento de Licitações e Contratos da DATAPREV 

(https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_c

ontratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf). 

• Possuir Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

• Possuir Declaração da proponente de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigosos ou 

insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7º, Inc. XXXIII, da 

Constituição Federal. 

• É vedado que familiar de agente público da DATAPREV, ocupante de cargo de direção, 

chefia ou assessoramento, preste serviço nesta Empresa Pública Federal, observados os 

ditames e as exceções previstas no Decreto nº 7.203/2010 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/cnep
https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5
https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_contratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf
https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/regulamento_licitacoes_e_contratos_dataprev_ca_vf_08032018.pdf
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• Dar conhecimento do Código de Ética da DATAPREV aos empregados da CONTRATADA 

que exerçam suas atividades nas dependências desta Empresa Pública Federal, a fim de 

garantir a fiel observância das regras e orientações contidas no referido código. 

 

4.2 Das características da composição da Parceria Comercial 

As características da Composição da Parceria Comercial encontram-se no Anexo I. 

 

4.3 Requisitos para Estabelecimento da Parceria 

A especificação técnica proposta para estabelecimento desta parceria encontra-se no Anexo I. 

 

4.4 Do processo de revisão dos requisitos de composição do 
Objeto da Parceria Comercial 

Concluída a etapa de consulta pública para refinamento dos requisitos da oferta da solução 

GovCloud BaaS, o time responsável pela proposição da solução deverá reavaliar os requisitos e atualizá-

los de forma consistente com os insumos recebidos pelos players de mercado. Para isso, as seguintes 

questões devem ser esclarecidas em tempo de consulta pública: 

• Na visão do player de mercado, o escopo da solução apresentada pela Dataprev é 

suficiente para a composição do objeto da parceria? 

• Na visão do player de mercado, os requisitos necessários para composição da parceria 

comercial são viáveis? 

• Na visão do player de mercado, quais são os principais riscos negativos para 

composição do produto objeto da parceria? Há estratégias para minimizar a 

probabilidade de ocorrência desses riscos? 
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• Na visão do player de mercado, quais são as principais oportunidades relacionadas à 

composição do produto objeto da parceria? Há estratégias para maximizar a 

probabilidade de ocorrência dessas oportunidades? 

Caso o participante da consulta pública tenha interesse em realização composição de parceria 

comercial atendendo o escopo deste termo de referência, enviar as seguintes informações para a 

Dataprev: 

• A empresa cumpre todos os requisitos dos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do presente Termo de 

Referência? Responder Sim ou Não. 

• A empresa tem interesse na realização da parceria comercial juntamente à Dataprev, 

nas condições indicadas, ou seja, mediante a prestação de serviço, alocação de 

infraestrutura e cumprimento dos requisitos funcionais sem remuneração por parte da 

Dataprev, vinculando o retorno do investimento à receita decorrente de futura 

prestação do serviço de acordo com o interesse do mercado? Responder Sim ou Não. 

• A empresa possui um caso de prestação de serviços indicados compatíveis com os 

requisitos técnicos apresentados no Brasil ou no Exterior? Responder Sim ou Não. Se 

sim, indicar o caso, com contato para diligência por parte da Dataprev.  

• A empresa aceita realizar uma Prova de Conceito onde apresentará a forma de 

operacionalização dos requisitos técnicos imediatamente após a resposta do presente 

questionário? Responder Sim ou Não. 

• A empresa deverá fornecer as informações necessárias para que a Dataprev possa 

realizar estimativa de composição de custos e preço final da solução. 
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4.5 Demais Condições 

Não consta. 

 

5. Anexos 

  

ANEXO I – Especificação Técnica 

 


