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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data: 06/05/2022 Início: 10:00 hs Término: 11:30 hs 

Local: Teams 

Moderador: Leonel Vieira Araujo – DICR/SECT 

Assunto: 
Consulta Pública - Contratação de Solução Tecnológica Inteligente 
Multicanal e CZRM 

2. Lista de Participantes da Reunião – Anexo I 

3. Questionamentos e Respostas da Consulta Pública– Anexo II 

4. Assuntos tratados na Consulta  

N° Descrição 

1. Foi informado pelo moderador que: 

• Esta consulta está sendo gravada; 

• A consulta pública está sendo realizada pelo Teams, em função da Pandemia, 
uma vez que a Dataprev considera importante para a transparência do 
processo, o contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda 
existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a 
participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens 
que considerar indispensáveis ao objeto contratado;  

• As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram 
publicadas no portal da Dataprev; 

• A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a 
Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e 
consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.  

• Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que o 
moderador estará controlando. 

 

2. A dinâmica utilizada na Reunião com os fornecedores foi questionar as empresas que 
enviaram suas dúvidas, se as mesmas foram esclarecidas, e se todos haviam lido os 
questionamentos enviados. Em seguida foi dada a oportunidade para as empresas 
participantes informarem suas dúvidas restantes para que fossem esclarecidas na 
consulta pública. 

3. A Huawei iniciou questionando se seria uma solução só, ou poderia ser composto por 
mais de uma solução, como exemplo uma solução integrada. 
A Dataprev informou que pode ser mais de uma plataforma, integrada, desde que 
cumpridos todos os requisitos solicitados. 

  4.  A Huawei informou que, dentro do grupo de migração, o entendimento deles foi no 
sentido de que deveriam migrar dados para a nova solução, mas que não iria haver 
uma migração das soluções das aplicações existentes. Em seguida questionou se 
seria essa a expectativa da Dataprev.  
A Dataprev informou que a expectativa é a de que todo o serviço que tenha hoje seja 
migrado junto com os dados. 

5. A Huawei questionou se a Dataprev tem ideia do volume existente hoje, em termos de 
Terabyte, se há algum dimensionamento nesse sentido.  
A Dataprev informou que não tem essa informação neste momento, mas podem 
verificar junto ao fornecedor atual e divulgar no TR. 

6. A Huawei questionou sobre o link para conectar a nuvem com os sistemas da Dataprev. 
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Se este link é de responsabilidade do prestador. 
A Dataprev informou que o link é de responsabilidade da CONTRATADA. A Dataprev 
vai verificar o TR e deixar explicito esta responsabilidade por parte da CONTRATADA. 

 7. 
 

A Stefanini questionou se vai existir maior detalhamento no TR sobre migração dos 
portais. 
A Dataprev informou que vai avaliar a possibilidade de detalhar. 

8. A Huawei questionou se a integração com os sistemas necessários seria via API REST.  
A Dataprev informou que a maioria é via API REST, mas poderia ser realizado através 
de outra tecnologia. 

9. A Stefanini questionou, com relação ao item 1 do Termo de Referência – Metrificação 
(agente de atendimento = 1 licença), onde está a previsão do atendimento 
automatizado, principalmente por bot.  Como se paga este custo de clolud, bot e 
interação? Geralmente bot, a cotação é feita por sessão, por mensagem ou por 
disponibilidade cloud. 
A Dataprev solicitou encaminhar sugestão de como poderia ficar este item no TR.  A 
Dataprev assume o compromisso de compartilhar tanto a pergunta como a resposta 
final.   O envio de sugestões sobre este item ajudaria a Dataprev a construir algo 
aderente ao mercado e de interesse da Dataprev. 

10.  Por fim, foi questionado se algum participante tinha mais alguma dúvida e não houve 
mais nenhuma manifestação. Posteriormente, o diretor Alan do Nascimento Santos 
cumprimentou e saudou os participantes e, em seguida, foi encerrada a consulta 
pública. 

11.
.  

Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 24 
participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 16/05/22 e 
esta ata no dia 06/05/22.  
Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não 
existência de propostas suficientes, não possibilitará dar continuidade à fase 
externa da licitação. 
Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos! 
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ANEXO I – Lista de Participantes da Consulta   

 

• STEFANINI 

 
o Participantes: 

 

• Sergio Parca – spsantos@stefanini.com 

• Patrícia Dantas - pmdantas@stefanini.com 

• Karlos Allan Lopes Rebouças - kareboucas@stefanini.com 

• Alan de Oliveira Gois - agois@stefanini.com  

• Alexandre Winetzky - alex@woopi.com.br  

• Ricardo Silva - riasilva@stefanini.com 

• João Ruivo – jhruivo@stefanini.com  

• Rodrigo Prado - rvprado@stefanini.com  

• Fernanda Reynaud - fernanda.reynaud@ecossistema.haus  

• Caio Cesar de Paula - ccpaula@stefanini.com 

• Márcio Lopes - mflopes1@stefanini.com 

 

 

• EXTREME DIGITAL SOLUTIONS 

 
o Participantes: 

 

• Deyver Fadini  - email:  deyver.fadini@extreme.digital 

• Lucas Pereira – e-mail: lucas.pereira@extremedigital.com.br 

• Filipe Resende Fernandes – e-mail: filipe.fernandes@extreme.digital  

• Daniel Alves de Jesus – e-mail: daniel.jesus@extremedigital.com.br  

• Marcelo Luque – e-mail: marcelo.luque@extreme.digital 

• Samir Pinheiro – e-mail: samir.pinheiro@extremedigital.com.br 

• Dayane Lopes – e-mail: dayane.lopes@extremedigital.com.br  

• Cecilia Souza – e-mail: cecilia.souza@extremedigital.com.br 

 
 

• SERVICE NOW 

 

o Participantes: 

 

• henrique.brito@servicenow.com  

• leandro.silva@servicenow.com 
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• HUAWEI 

 

o Participantes: 

 

• Arthurv.krug@huawei.com  

• laercio.lamarca@huawei.com  

• Andre.Santin@huawei.com 

 

 

• Participantes da Dataprev: 

 
• Milton da Silva Crespo 

• Alex Alves da Silva 

• Romulo Paiva Rocha 

• João Vicente da Silva Filho 

• Hélio Pereira Machado Filho 

• Danilo Folly Freitas Rodrigues 

• Leonel Vieira Araujo  

• Alan do Nascimento Santos  

• Saulo Milhomem dos Santos  

• Jefferson Milanes Ferreira  

• Solange de Barros Alves Dinis  

• Vilma Braz 

• Vinicius Lopes 
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ANEXO II 

RESPOSTAS DOS QUESTIONAMENTOS 

Consulta Pública para Contratação de 

Solução Tecnológica Inteligente Multicanal 

e CZRM 

Data: 06/05/2022 
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EMPRESA: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. 

  
1. As unidades apresentadas no item 3 são correspondentes a quantidade de assistentes virtuais 

que a DATAPREV poderá solicitar até o fim do prazo de implantação? Caso o número seja a 

quantidade de bots, há alguma restrição de unificação dos bots, mantendo a segmentação de 

conteúdo, bem como base de conhecimento, integrações e transbordo humano?  

Resposta: 

a) Não. O quantitativo se refere ao que poderá ser demandado durante a vigência de todo 

contrato (migrados e novos). 

b) Não há restrição quanto a unificações, desde que sejam mantidas as personificações de cada 

assistente virtual (bot). 

2. Poderiam, por gentileza, detalhar melhor o item “Módulo com 1000 (mil) licenças de uso com no 

mínimo 35 Acessos simultâneos.”  

Resposta: Esse item sofrerá alteração e será definido um quantitativo efetivo de licenças. 

Desconsiderando os acessos simultâneos. 

 
3. Quanto ao item “1.3 Descrição dos módulos/funcionalidades”, qual a volumetria estimada para 

envio e mensagens ilimitadas por SMS, PUSH, mídias sociais e e-mails? Hoje quais são os dois 

principais canais de envio e quais as volumetrias de cada um?  

Resposta: 

a) Estimativa de 1 milhão de mensagens por mês (SMS e E-mail) 

b) Hoje são 100.000 SMS e 100.000 E-mails por mês. 

4. Sobre a base de conhecimentos, solicitamos a gentileza de esclarecer:  

a) Qual o volume de regras, procedimentos e instruções em produção hoje?  

Hoje temos regras de validação dos artigos nas aplicações (Marketplace, Canal CODEFAT 

e Pronto) e no fluxo de publicação. Hoje possuímos poucos artigos em produção na base 

de conhecimento. 

b) Qual o volume de regras e processos em ambiente de homologação pendentes de 

aprovação e entrada em produção?  

Resposta: Não temos hoje.  
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c) A base de conhecimento atual encontra-se disponível em um sistema ou em repositório 

de documentos?  

Resposta: Em sistemas. 

(I) Caso seja sistema, este é de propriedade da DATAPREV ou terceiro?  

Resposta: De terceiro. 

(II) Tem API e documentação para integração?  

Resposta: A documentação e dados estarão disponíveis para migração. 

d) Caso seja repositório, os documentos encontram-se em qual formato?  

Resposta: Não é repositório. 

e) Esta base de conhecimento está sendo mantida/curada pela Dataprev ou empresa 

terceira? Caso seja empresa terceira, qual o nome da empresa?  

Resposta: Atualmente está sendo mantida/curada pela Dataprev. 

5. Qual a frequência/período que o atendimento humanizado é revisado e ajustado impactando no 

número de licenças disponíveis?  

 

Resposta: Não há periodicidade definida. Os ajustes são feitos sob demanda dos nossos clientes. 

 

6. No item 5, as unidades disponibilizadas são referentes a 5 equipes de atendimento humanizado 

com 500 licenças cada? Caso não, poderia explicar mais sobre o racional desta volumetria?  

Resposta: Estamos revisando esse item, contudo esses transbordos serão feitos para 

equipes de atendimento com 500 atendentes. 

7. É correto afirmar que a CONTRATADA será responsável em migrar o conteúdo/processos dos 

chatbot atuais para o novo deste certame?  

 

a) Se sim, qual a volumetria de conteúdos em produção?  

b) O conteúdo será disponibilizado em qual formato para a CONTRATADA?  

Resposta: Sim 

a) Volumetria de atendimentos: 
Chatbot: 
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1. Helô: atualmente cerca de 2 milhões por mês, com pico de 3 milhões 
2. Ize: atualmente cerca de 45 mil por mês, com pico de 100 mil  

Portais: 
1. Market Place: atualmente cerca de 500 novos contratos por mês 
2. Pronto Cliente: atualmente cerca de 35 mil atendimentos por mês, com pico de 60 mil 
3. Portal Codefat: sem dados atualmente 

Base de relacionamento: 
1. Card Cidadão: atualmente cerca de 5 milhões de registros de atendimentos por mês, com 

previsão de aumento para até 15 milhões por mês. 
 

b) Permitir a importação/exportação de dados, no mínimo, no formato texto com delimitador CSV. 
 

8. Haverá a necessidade de integração com aplicações da DATAPREV?  

a) Se sim, quais sistemas e finalidade?  

b) Os sistemas têm documentação para integração e API Rest disponível? Caso não, a 

contratante se responsabiliza em disponibilizar?  

Resposta: Sim 

a) Temos que integrar com o gerenciador de identidade (GERID), plataforma de ITSM (atual CA SDM e 
nova sendo licitada), ERP (Totvs), sistema de bilhetagem, entre outros. 

b) Alguns dos sistemas possuem documentação e APIs Rest e a Dataprev se responsabilizará em 
disponibilizar APIs nos casos em que não tenham. 
 

9. Identificamos que há 3 portais de atendimento nesta lista (Marketpalce, Pronto, CODEFAT e CARD 

Cidadão). O conteúdo destes portais será migrado para o chatbot?  

a) Se sim, qual a volumetria de conteúdo?  

b) Se não, qual a expectativa da DATAPREV com a migração destes portais?  

Resposta: Não. 

 

a) Não se aplica. 
 

b) O Card do Cidadão não é um portal: é uma aplicação e base de informações onde consolidamos 

os dados dos atendimentos prestados, por qualquer canal, ao cidadão (visão 360º). Os portais 

serão migrados conforme item 9 – Anexo II – Requisitos Não Funcionais.  
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10. Entendemos que as severidades informadas 3 e 4 estão com o tempo para solução invertidas. 

Correto?  

Resposta: Não, estão corretas da forma publicada no TR. 

 

11. Será estabelecido conexão com o LDAP principal da floresta ou se faz necessário integração com 

diversos componentes em árvores distintas?  Se distintos, poderia especificar quando AD LDAP 

se faz necessário integrar?  

Resposta: Com o LDAP principal na autenticação 

 

12. Qual ITSM é utilizado pela DATAPREV?  

a) Tem API Rest disponível e documentação para integração?  

b) Há previsão de troca do ITSM para os próximos 5 anos?  

Resposta: O ITSM atual é o CA SDM 

a) Não tem API Rest e tem documentação para integração 

b) Sim. Encontra-se em fase de contratação uma nova solução de ITSM. 

13. Qual a versão do Protheus e quais módulos serão necessários integrar? Tem API Rest disponível 

e documentação de integração?  

Resposta: Protheus 12, release 33, tem API REST e documentação de integração. 

14. Poderia falar mais sobre o IA, funcionalidade e fabricante? Tem API Rest disponível e 

documentação?  

Resposta: A Dataprev ainda não possui essa solução contratada de forma específica/exclusiva. A 

solução contratada, entretanto, dispõe de funcionalidades de IA na plataforma disponibilizada, 

baseada no Watson da IBM. A documentação e APIs serão disponibilizadas pelo fornecedor atual. 

15. Quais sistemas GOV.BR e funcionalidade são esperados para integração? A DATAPREV 

disponibilizará API Rest e documentação para integração?  

Resposta: Algumas das aplicações da Dataprev utilizam a autenticação via GOV.BR. A DATAPREV 

disponibilizará API Rest e documentação para integração, através da Secretaria de Governo Digital 

(SGD). 

 

16. Solicitamos a gentileza de esclarecer de quem será a responsabilidade da contratação do número 

0800. Da Contratante ou da Contratada?  

Resposta: A Dataprev já possui contratado números 0800. 
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17. Solicitamos a gentileza de esclarecer se dentro do escopo do projeto está sendo contemplado o 

fornecimento do serviço de URA.  Caso afirmativo, é possível enviar a arvore de URA (fluxograma)? 

  

Resposta: Não. A Dataprev já possui URA contratada. Quaisquer necessidade de integrações será 

intermediada pela Dataprev com os respectivos fornecedores. 

 

18. Solicitamos a gentileza de esclarecer de quem será a responsabilidade das gravações e criação 

da persona.  

Resposta: Não se aplica 

 

19. A URA terá algum tipo de integração com os sistemas legados da DATAPREV?  

Resposta: Não se aplica.  

 

20. Quais são os sistemas legados da DATAPREV que devem ser integrado?  

Resposta: Não se aplica 

 

21. A DATAPREV irá disponibilizar recursos capacitados para auxiliar nas integrações?  

Resposta: Sim 

 

22. As ligações deverão ser gravadas? Caso afirmativo, por quanto tempo devemos manter as 

gravações?  

Resposta: Não se aplica 

 

23. Qual a estimativa de chamadas simultâneas na URA?  

Resposta: Não se aplica 

 

24. Qual a estimativa de logins simultâneos?  

Resposta: Não se aplica 
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1. Compreensão das descrições – Acesso simultâneo e Conjunto de mensagens ilimitadas  

a) Contexto: Em relação ao detalhamento do item 1:  

• Ponto de Atenção: Para o detalhamento: “Módulo com 1000 (mil) licenças de uso com 

no mínimo 35 Acessos simultâneos.”, a sentença “com no mínimo 35 Acessos 

simultâneos.”, pode induzir ao entendimento de que bastaria gararantir uma plataforma 

capaz de suportar 35 (trinta e cinco) usuários logados simultaneamente para atender ao 

requisito do item, subdimensionando a solução, que claramente deveria suportar até 

1000 (mil) usuários conectados simultaneamente;  

• Sugestão: Buscando uma leitura mais objetiva e benéfica para todos os proponentes e 

para a futura fiscalização da execução pela DATAPREV propomos redações ajustadas, 

reescrevendo e/ou tão somente aplicando termos objetivos na redação do detalhamento 

como por exemplo: “Módulo com 1000 (mil) licenças de uso.”.  

Resposta: Esse item sofrerá alteração e será definido um quantitativo efetivo de licenças, 

desconsiderando os acessos simultâneos. 

 

b) Contexto: Ainda em relação ao detalhamento do item 1: 

• Ponto de Atenção: Para o detalhamento: “Conjunto de mensagens ilimitadas 

enviadas por SMS, PUSH, mídias sociais e email para funcionalidade de notificação 

ao usuário/cidadão.”, a sentença “Conjunto de mensagens ilimitadas”, pode induzir 

ao entendimento de que todas as mensagens enviadas pela Plataforma Tecnológica, 

independentemente de serem elas por SMS, PUSH, mídias sociais e e-mail, sejam “todas 

Ilimitadas”, tornando o dimensionamento da solução e consequentemente a avaliação 

dos custos impraticável ou no mínimo extremamente subjetivos, prejudicando 

sobremaneira a isonomia do processo; 

• Sugestão: Buscando uma compreensão precisa e benéfica para todos os proponentes e 

para a futura fiscalização da execução pela DATAPREV propomos redações ajustadas, 

reescrevendo e/ou tão somente aplicando termos objetivos na redação do detalhamento 

como por exemplo: “Conjunto de XXX milhares de mensagens enviadas por SMS, 

PUSH, mídias sociais e e-mail para funcionalidade de notificação ao 

usuário/cidadão.”. 

Resposta: Iremos analisar uma melhor redação para o item. Temos estimativa de 1 milhão de 

mensagens por mês (SMS e E-mail). Hoje são 100.000 SMS e 100.000 E-mails por mês.  
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2. Item 4.3 - Os produtos serão considerados entregues e o Termo de Recebimento será 

emitido pela DATAPREV em até 20 (dez) dias úteis, contados a partir da ocorrência dos fatos 

abaixo:    

a) A CONTRATADA realizar as entregas de acordo com o plano de implantação e/ou ordens de 

serviço emitidas e aderente aos termos deste Termo de Referência e seus anexos;  

b) A DATAPREV realizar a conferência e validação dos serviços recebidos de acordo com o plano de 

implantação e/ou ordem de serviço e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência 

e seus anexos;  

a. Contexto: Divergência entre o numeral e o extenso:   

• Ponto de Atenção: O numeral está descrito com “20” e o texto está descrito como 

“dez”;  

• Sugestão: Ajustar de forma correta, de acordo com o interesse da DATAPREV. 

Resposta:  O texto será ajustado no que concerne ao extenso. 

b. Contexto: Ausência de prazo para DATAPREV realizar a conferência e validação dos serviços 

recebidos,   

• Ponto de Atenção: A ausência de prazo para DATAPREV realizar a conferência e 

validação dos serviços recebidos, possibilita grandes períodos de validação e 

consequentemente o retardamento da emissão dos Termos de Recebimento, o que 

pode provocar impactos significativos no fluxo de caixa do contratado;  

• Sugestão: Inserção de um prazo máximo para a conferência e validação dos serviços 

recebidos, garantindo uma compreensão precisa e benéfica para todos os proponentes 

e para a futura fiscalização da execução pela DATAPREV. 

Resposta:  O texto será ajustado para o estabelecimento de um prazo máximo para conferência e 

validação pela DATAPREV. 
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Item 7  
Categoria  
Geral da Aplicação  

Página 
53  

Requisito  
“Permitir criar e salvar sequência de análises para criação de um fluxo de apresentação, do tipo storytelling.”  

Questionamento  
Solicitamos um esclarecimento sobre o que, para Dataprev, é um fluxo de apresentação do tipo “storytelling”.  

Resposta 
É a possiblidade de termos o fluxo das estórias do usuário descritas na plataforma, conforme a experiência do usuário (UX). 

  

Item 15  
Categoria  
Geral da Aplicação  

Página 
54  

Requisito  
“Realizar monitoramento dos chamados abertos em todos os níveis de atendimento, emitindo notificações, por email, SMS, 
whatsapp ou outras mídias sociais, de forma configurada, para atendimento de exigências/demandas pendentes de forma 
periódica (parametrizada).”  

Questionamento  
Solicitamos que sejam informadas quais “outras mídias sociais”.  

Resposta 
Outras mídias sociais obrigatórias: Telegram, Twitter, Facebook e Instagram. 

  

Item 16  
Categoria  
Geral da Aplicação  

Página 
54  

Requisito  
“Notificação, por email, SMS, whatsapp ou outras midias sociais, de forma configurada, do atendente quando do retorno das 
informações/pendências atendidas.”  
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Questionamento  
Solicitamos que sejam informadas quais “outras mídias sociais”.  

Resposta 
Outras mídias sociais obrigatórias: Telegram, Twitter, Facebook e Instagram. 

  

Item 34  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Chatbot  

Página 
55  

Requisito  
“Permitir o tratamento do número mínimo de diálogos por mês, estabelecidos pela DATAPREV. Entende-se por diálogo, as 
sessões, interações e mensagens estabelecidas entre a plataforma e o usuário, de acordo com a métrica operacional, levando 
em consideração os quantitativos mínimos, descrito no Termo de Referência.”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado em qual seção do Termo de Referência encontramos os “quantitativos mínimos”, ao qual se 
refere este requisito.  

Resposta 
Esse requisito será reescrito para adequar o tratamento de diálogos à capacidade de atendimento a ser contratada. 

  

    

Item 39  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Chatbot  

Página 
56  

Requisito  
“A SOLUÇÃO deve ser aderente ao protocolo PII – Personal Identifiable Information (Informações de identificação pessoal), 
referente a informações confidenciais que identificam um usuário”  

Questionamento  
Solicitamos esclarecimentos sobre qual contexto a solução deve ser aderente ao PII, entendendo que este é um termo que 
está relacionado diretamente a LGPD e políticas de proteção e privacidade de dados.  
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Resposta 
O contexto desse requisito é estar aderente aos termos da LGPD, em especial na proteção dos dados individuais dos 
cidadãos/usuários, armazenados em ambiente externo a contratante. 

  

Item 59  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Dashboard  

Página 
58  

Requisito  
“Permitir o tratamento dos diálogos. Entende-se por diálogo, as sessões, interações e mensagens estabelecidas entre a 
plataforma e o usuário, de acordo com a métrica operacional, levando em consideração os quantitativos mínimos, descrito no  
Termo de Referência.”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado em qual seção do Termo de Referência encontramos os “quantitativos mínimos”, ao qual se 
refere este requisito. Outrossim, solicitamos esclarecimentos quanto ao “tratamento” dos diálogos no que tange a sua forma 
e finalidade.  

Resposta 
Esse requisito será reescrito para adequar o tratamento de diálogos à capacidade de atendimento a ser contratada. Os 
quantitativos de diálogos serão adequados a volumetria existente no  requisito 19, do Anexo II (Requisitos Não Funcionais): 
a) Volumetria de atendimentos: Chatbot:   Termo de Referência Contratação Solução Tecnológica Inteligente Multicanal e 
CzRM Consulta Pública - Questionamentos Resposta questionamentos Stefanini - DEMA 18/04/2022                                                                                                 
Página 3 de 5 1. Helô: atualmente cerca de 2 milhões por mês, com pico de 3 milhões 2. Ize: atualmente cerca de 45 mil por 
mês, com pico de 100 mil  Portais: 1. Market Place: atualmente cerca de 500 novos contratos por mês 2. Pronto Cliente: 
atualmente cerca de 35 mil atendimentos por mês, com pico de 60 mil 3. Portal Codefat: sem dados atualmente Base de 
relacionamento: 1. Card Cidadão: atualmente cerca de 5 milhões de registros de atendimentos por mês, com previsão de 
aumento para até 15 milhões por mês. 

  

Item 67  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Dashboard  

Página 
58  

Requisito  
“Possibilitar a criação de filas personalizadas por meio de filtros e edição de colunas”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado se o termo “filas” está correto neste contexto de “filtros e edição de colunas”.  
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Resposta 
O termo “filas” está incorreto e será alterado para “relatórios” nesse item e no seguinte. 

  

Item 86  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
60  

Requisito  
“Possibilitar agendamento e revisão da publicação de um conteúdo na base de notificações ao usuário/cidadão, bem como 
manter o histórico de todas as publicações feitas, de forma centralizada, garantindo disponibilização para pesquisa nos canais 
web, twitter, facebook, whatsapp, telegram, Instagram e Youtube, chat, tela do atendente e mobile de uma única vez, através 
da mesma interface de configuração, sem a necessidade de codificação.”  

Questionamento  
Solicitamos que este requisito seja mais bem esclarecido, em especial os trechos “conteúdo na base de notificações ao 
usuário/cidadão” ¹ e “garantindo disponibilização para pesquisa nos canais” ².  
  
¹ Base de modelos (templates) de notificações?  
² Quem irá pesquisar através dos canais informados, usuário externo/cidadão e/ou usuário interno?  

Resposta 
O item será alterado para: “Possibilitar agendamento e revisão da publicação de um conteúdo na base de conhecimento ao 
usuário autorizado, bem como manter o histórico de todas as publicações feitas, de forma centralizada, garantindo 
disponibilização para pesquisa nos canais web, twitter, facebook, whatsapp, telegram, Instagram e Youtube, chat, tela do 
atendente e mobile de uma única vez, através da mesma interface de configuração, sem a necessidade de codificação.” 

  

    

Item 88  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
60  

Requisito  
“A solução deverá enviar e receber mensagens via SMS, whatsapp e telegram, individuais ou em grupo, utilizando shortcode, 
broker, API ou outra qualquer interface de comunicação dedicada, sem a necessidade de contratações adicionais pela  
DATAPREV.”  
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Questionamento  
Solicitamos a confirmação do nosso entendimento quanto ao uso de shortcode apenas para SMS, uma vez que, ele é limitado a 
essa tecnologia, sendo as demais o uso de números tradicionais.  

Resposta 
O entendimento está correto: shortcode refere-se apenas ao SMS. 

  

Item 91  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
60  

Requisito  
“Permitir que a coleta das respostas das pesquisas de satisfação seja feita mediante dispositivos móveis, no mínimo com os 
sistemas operacionais Android, Windows ou iOS.”  

Questionamento  
Solicitamos a confirmação quando ao nosso entendimento de se limitar a execução e homologação das pesquisas de satisfação 
aos sistemas operacionais móveis Android e iOS pelo fato da versão do Windows para dispositivos móveis não ter mais suporte 
do seu fabricante (Microsoft).  

Resposta 
O item será alterado para: “Permitir que a coleta das respostas das pesquisas de satisfação seja feita mediante dispositivos 
móveis, no mínimo com os sistemas operacionais Android ou iOS.”  

  

Item 99  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
61  

Requisito  
“Fornecer módulos componentes tais como: produtos, módulos, interfaces, motor de envio de e-mail, plug-ins e addins, que 
compõem a plataforma, integrados nativamente, sem considerar esforços adicionais de integração, suportados pelo 
fornecedor.”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado o que a Dataprev entende por “addins” como um componente da solução.  
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Resposta 
O item será alterado para: “Fornecer módulos componentes tais como: produtos, módulos, interfaces, motor de envio de e-
mail e extensões que compõem a plataforma, integrados nativamente, sem considerar esforços adicionais de integração, 
suportados pelo fornecedor.” 

  

Item 107  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
61  

Requisito  
“Permitir a criação de mensagens ou proposições que devem ser apresentadas aos contatos, dependendo do público o qual a 
campanha deseja atingir, a partir de sua interface.”  

Questionamento  
Solicitamos que este requisito seja mais bem esclarecido. Este requisito tem relação com segmentação de público?  

Resposta 
Esse requisito se relaciona com segmentação do público-alvo (também no requisito anterior) e a editoração das mensagens 
das campanhas. 

  

Item 120  
Categoria  
Atendimento / Operacional - Notificações  

Página 
62  

Requisito  
“Possuir facilidade de aferição parametrizada das interações realizadas.”  

Questionamento  
Solicitamos que este requisito seja mais bem esclarecido para detalhar o que se quer dizer com “aferição parametrizada”. 

Resposta 
Aferição parametrizada é a possibilidade de estabelecer filtros e/ou condições para a obtenção de resultados específicos de 
campanhas, conforme as demandas dos clientes. 
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Item 17  
Categoria 
Usabilidade  

Página 
64  

Requisito  
“Atender ao Modelo de Acessibilidade do Governo (eMAG).”  

Questionamento  
Solicitamos informações sobre se apenas as interfaces com os usuários externos/cidadãos devem estar aderentes ao eMAG ou 
se todas as interfaces da solução devem estar.  

Resposta 
Todas as interfaces devem atender ao eMAG. 

  

Item 29  
Categoria  
Segurança, gestão e monitoramento de ambientes  

Página 
65  

Requisito  
“Monitorar os ambientes em que estiverem hospedadas a solução com controle de acesso físico, devendo ser encaminhado, 
quando solicitado, os registros de monitoramento dos ambientes controlados;”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado se este requisito, no que tange os registros de controle de acesso físico, se aplica a soluções do 
tipo SaaS (Software as a Service).  

Resposta 
Sim. 

  

Item 58  
Categoria  
Continuidade  

Página 
68  

Requisito  
“No caso de “desastre”, a CONTRATADA se comprometerá a restabelecer os serviços contratados dentro do tempo estabelecido 
no ANS (Acordo de Nível de Serviço);”  
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Questionamento  
Solicitamos que seja expandido o entendimento quanto ao termo “desastre” (quais tipos) e qual deverá ser o ANS para cada 
tipo de desastre.  

Resposta 
Desastre é um evento de causa natural e/ou tecnológica que afeta a normalidade do funcionamento  dos serviços 
contratados. O ANS está definido na seção 2.11 do Termo de Referência. 

  

Item 59  
Categoria  
Continuidade  

Página 
68  

Requisito  
“A CONTRATADA garantirá que exista, de forma a satisfazer os critérios do ANS, infraestrutura suficiente de conexão entre o 
hospedeiro da solução CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo, desta forma, prover redundância de links e de provedores 
de acesso à internet.”  

Questionamento  
Solicitamos que seja informado se este requisito se aplica a soluções do tipo SaaS (Software as a Service), pois para garantir a 
conectividade entre a solução CONTRATADA e a CONTRATANTE nas especificações do requisito se faz necessário o uso de redes 
ponto a ponto (P2P). No caso de conexão via rede pública (Internet), a única garantia possível se dá do lado da solução quanto 
a sua disponibilidade de acesso, sendo a CONTRATANTE responsável por estar conectada a Internet para acessar a solução.  

Resposta 
Esse item será revisto para adequação às soluções do tipo SaaS. 
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