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1. Introdução 

Este documento destina-se a prestar os esclarecimentos dos questionamentos realizados pelos 

Licitantes durante Consulta Pública, referente a Contratação de Solução de Information Technology 

Service Management – ITSM, pelo período de 36 meses, incluindo Orientação Técnica e Capacitação 

Técnica. 

 

2. Respostas aos Questionamentos da Empresa – HCL 

 

ITEM 1 - a) Licenciamento de Solução ITSM on-premises com usuários concorrentes, com garantia e 

atualização por 36 meses.  

1200 Usuário, Esses usuários correspondem ao tipo de usuário “analista”? Qual a diferença entre 

esses usuários e os do item 1 do Licenciamento (50 usuários analistas exclusivos)? Quais funções eles 

estariam executando? Eles são usuários finais ou usuários analistas? 

 

RESPOSTA TÉCNICA: 1200 usuários analistas concorrentes são aqueles que executam atividades de 

gerenciamento dos processos de Service Management e cujo acesso será concorrente e não 

exclusivo. Sua identificação se dá por meio do perfil atribuído a cada usuário. 50 usuários analistas 

exclusivos são aqueles que executam atividades de gerenciamento dos processos de Service 

Management e cujo acesso será garantido. Sua identificação é nomeada, ou seja, são especificamente 

identificados. 

 

ITEM 1 - b)    Instalação com migração de dados de conhecimento e configuração para a Solução 

ITSM on-premises (Evento Único).  

 

1 Unidade  

a) Qual é a solução atual em que a migração é necessária? Qual é a versão atual?  

b) Quais são os módulos implementados atualmente? Incidentes, Problemas, Requisitos, 

Mudanças, CMDB (42k CI), SLA, Gestão do Conhecimento (4k documentos), Catálogo de Serviços, 

Autoatendimento, Automação de Processos, entre outros .....! 

c) Qual é a arquitetura atual da solução? Sistemas Operacionais, Banco de Dados (detalhamento 

de cada componente, hardware, versões, diagrama, entre outros)  

i. Quantos ambientes devem ser considerados para esta migração e implementação (produção, 

de homologação e desenvolvimento)?  

ii. Entendemos que Data prev precisa de configurações avançadas como alta disponibilidade, 

balanceador de carga, publicação do serviço de internet (HTTPS, HTTP)?  

iii. Atualmente, Dataprev tem um produto para realizar o SSO da solução de gerenciamento de 

serviços? 

iv. Dataprev tem um produto de gerenciamento de identidade?  



 
 

d) Quais são as integrações atuais?  

i. Outras ferramentas de Service Desk ? 

ii. Ferramentas de monitoramento ? 

e) Além da migração de módulos e dados atuais, é necessário configurar e / ou implementar 

módulos adicionais? Ativando novos recursos e / ou novas integrações? Se sim precisamos dessas 

configurações adicionais, por favor, detalhe (relatórios, fluxos automatizados, integrações, entre 

outros). 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A atual solução de Service Management na Dataprev é CA/BROADCOM Service 

Desk Manager V17.1.   Demais informações serão tratadas apenas no cumprimento do item  4.1.3 do 

Termo de Referência. 

 

ITEM 6.2. O prazo para conclusão da instalação dos equipamentos será de 30 (trinta) dias úteis, 

contados a partir do dia seguinte à ocorrência dos fatos abaixo: Entendemos que não está incluso a 

migração dos dados e atualizações das versões. Esta correto o nosso entendimento ? 

 

RESPOSTA: O item será reavaliado e/ou modificado para descrever de forma mais clara os prazos e 

etapas relacionados a instalação e migração. 

 

ITEM 6.4. A CONTRATADA deverá considerar para a migração de dados a estimativa de 42.000 

(quarenta e dois mil) itens de configuração e 4.100 (quatro mil e cem) documentos publicados 

conforme estimado na Especificação técnica; Pergunta: Em quais plataformas estão publicadas esses 

documentos ? 

 

RESPOSTA TÉCNICA : A atual solução de Service Management na Dataprev é CA/BROADCOM Service 

Desk Manager V17.1.   Demais informações serão tratadas apenas no cumprimento do item  4.1.3 do 

Termo de Referência. 

 

Anexo I – ITEM 1.12 - 630 relatórios de business intelligence. Qual é o detalhe desses relatórios, onde 

eles estão construídos atualmente (produto e versão)? Entendemos que esses relatórios sejam 

migrados neste processo? Está correto o nosso entendimento ? 

 

RESPOSTA TÉCNICA:  Está correto o entendimento sobre a migração de relatórios. A atual solução de 

Service Management na Dataprev é CA/BROADCOM Service Desk Manager V17.1, que possui o CA 

Business Inteligence 4.1.   Demais informações serão tratadas apenas no cumprimento do item  4.1.3 

do Termo de Referência. 

 

 

 



 
 

ITEM 3. PROVA DE CONCEITO: 

Entendemos que a prova de conceito poderá ser feita remotamente, uma vez que em fase de 

quarentena muitas empresas não estão autorizando viagens, além disso não é seguro para o time da 

empresa Dataprev e empresa vencedora. Está correto o nosso entendimento ? 

 

RESPOSTA TÉCNICA: O entendimento está incorreto. Serão seguidas as condições e regras 

estipuladas no item 3 do Termo de Referência. 

 

ITEM 10.3.  A modalidade de atendimento deverá ser em regime 24x7 (24 horas por dia x 7 dias da 

semana), de segunda a domingo, incluindo os feriados. Entendemos que este atendimento é 

somente para Suporte a solução. Está correto o nosso entendimento ? 

 

RESPOSTA: Correto entendimento 

 

ITEM 9.2. As atividades de orientação técnica serão realizadas de forma presencial nos endereços a 

seguir, a partir da assinatura do Contrato / Pedido de Compra durante toda a vigência contratual. A 

critério da DATAPREV, as atividades poderão ser realizadas nas dependências da CONTRATADA. 

Entendemos que neste momento de pandemia todo e qualquer serviço poderá ser remoto. Está 

correto o nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Correto entendimento 

 

3. Respostas aos Questionamentos da Empresa – CSC Brasil 

 

1,27  A solução deverá possuir recursos para a indexação de documentos do Microsoft 

Office e BrOffice. 

 

Os arquivos são anexados de acordo com a solicitação. Gostaríamos de entender a necessidade de 

indexação dos documentos para verificar se a solução já atende este requisito 

 

RESPOSTA TÉCNICA :  A indexação de arquivos de escritório no formato proprietário ou no formato 

aberto solicitada visa inserir maior celeridade nas buscas e localizações. A funcionalidade descrita no 

Item atende as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. Solicitamos que na sessão 

pública o participante indique de forma clara se o requisito impede sua participação e o motivo. 

 

1,37   A solução deverá ter uma aplicação mobile que permita aos usuários acessar seu portal de 

serviço através de dispositivos Android e IOS, possibilitando: - Pesquisar serviço, suporte, artigos de 



 
 

conhecimento e notícias. - Criar solicitações de serviço ou suporte - Aprovar ou negar solicitações, 

assim como aceitar ou rejeitar solicitações resolvidas.  

 

A solução conta com o  aplicativo para IOS, porém para Android ele utiliza o próprio browser do 

celular para acesso da solução, pois a aplicação possui design responsivo e adaptável, 

independentemente da plataforma, propiciando a mesma experiência para o usuário final. O IOS 

possui apenas uma plataforma, enquanto o Android possui várias versões e ajustes de cada 

fabricante para adequação ao aparelho, e a utilização do browser consegue equalizar todas as 

situações. Partindo desta situação, entendemos que não haveria obrigatoriedade da existência do 

aplicativo mobile específico. Está correto o nosso entendimento?    

 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A utilização de aplicativo mobile específico visa 

evitar problemas de comportamentos indesejados relacionados a diferentes tipos de navegadores 

web mobile utilizados. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

1,38  A solução deverá ser compatível para uso a partir de estações de trabalho com Windows 10, 

assim como com os sistemas Android e IOS. Os aplicativos mobilem devem estar disponíveis nas 

respectivas lojas on-line Google Play ou Apple Store. Aceita-se documentação.   

 

A solução conta com o aplicativo para IOS, porém para Android ele utiliza o próprio browser do 

celular para acesso da solução, pois a aplicação possui design responsivo e adaptável, 

independentemente da plataforma, propiciando a mesma experiência para o usuário final. O IOS 

possui apenas uma plataforma, enquanto o Android possui várias versões e ajustes de cada 

fabricante para adequação ao aparelho, e a utilização do browser consegue equalizar todas as 

situações. Partindo desta situação, entendemos que não haveria obrigatoriedade da existência do 

aplicativo mobile específico. Está correto o nosso entendimento?      

 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A utilização de aplicativo mobile específico visa 

evitar problemas de comportamentos indesejados relacionados a diferentes tipos de navegadores 

web mobile utilizados. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

 1,44    A solução deverá enviar mensagens via SMS, individuais ou em grupo, utilizando shortcode 

dedicado sem a necessidade de contratações adicionais. Aceita-se documentação.  

 

  Entendemos que com a utilização de notificação por email e pelo aplicativo, não seria necessário o 

envio de mensagens via SMS. Nosso entendimento é correto?  

 



 
 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A utilização de SMS visa uso de solução 

independente de aplicativo mobile adicionais. Solicitamos que na sessão pública o participante 

indique de forma clara se o requisito impede sua participação e o motivo. 

 

2,31 A solução deverá ser compatível com protocolo NTP (Network Time Protocol).   

 

Sobre o protocolo NTP, Nossa solução de Discovery é compatível, porém gostaríamos de entender 

este requisito, e a necessidade de compatibilidade.   

 

RESPOSTA TÉCNICA :  A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades para uso desta 

tecnologia, pois atende ao padrão de sincronismo de data e hora utilizado internamente pelos 

sistemas da Dataprev.  

 

  2,39  A solução deverá prover funcionalidades que permitam fornecer Atendimento Multicanal 

Automatizado, com funcionamento 24hx7d, onde entende-se por Atendimento Multicanal o 

atendimento realizado , no mínimo, através de portal web, chat, chat bot, e-mail, telefone, SMS e 

mídias sociais twitter e facebook.   

 

Gostaríamos de entender a necessidade do atendimento ser realizado através de twitter e Facebook, 

pois o produto atende através de um portal com acesso por qualquer tipo de navegador. 

Entendemos que este tipo de integração com Twitter e/ou Facebook, não possibilita a garantia da 

integridade dos dados, ou a origem das informações, pois através do portal o usuário pode se 

autenticar e garantir sua autenticidade.   

 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A funcionalidade descrita no Item atende as 

necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o 

participante indique de forma clara se o requisito impede sua participação e o motivo. 

 

 2,45   A solução deverá possuir nativamente integração com mídias sociais twitter e facebook.   

 

Gostaríamos de entender a necessidade do atendimento ser realizado através de twitter e Facebook, 

pois o produto atende através de um portal com acesso por qualquer tipo de navegador. 

Entendemos que este tipo de integração com Twitter e/ou Facebook, não possibilita a garantia da 

integridade dos dados, ou  a origem das informações, pois através do portal o usuário pode se 

autenticar e garantir sua autenticidade.   

 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A funcionalidade descrita no Item atende as 

necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o 

participante indique de forma clara se o requisito impede sua participação e o motivo. 



 
 

  4,3  A solução deverá possibilitar o gerenciamento de mudanças através de um processo próprio 

para estes objetos.   

 

Solicitamos um detalhamento sobre o processo próprio para o gerenciamento de mudanças, pois o 

produto possui um processo sólido, e com um grande volume de variáveis para este processo. 

Gostaríamos de entender para avaliar o atendimento deste requisito    

 

   RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

ferramenta deverá possibilitar a criação, manutenção e gestão de requisições de mudanças por grupo 

de usuários específicos, e que deverá ser possível também a criação de categorias, grupos e regras de 

negócio através de interface específica. 

  

  4,7  A solução deverá configurar notificações, automáticas ou manuais, com previsão de envio de 

emails, SMS ou dispositivos de mensageria instantânea.  

 

Entendemos que com a utilização de notificação por email e pelo aplicativo, não seria necessário o 

envio de mensagens via SMS. Nosso entendimento é correto?     

 

RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A utilização de SMS visa uso de solução 

independente de aplicativo mobile adicionais.  Para um melhor entendimento o item será reavaliado. 

Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o requisito impede sua 

participação e o motivo. 

 

4,43  A solução deverá realizar encadeamento a partir da resposta anterior, e disponibilizar uma lista 

de outras condições propriedades subsequentes, permitindo a criação de mudanças de diversas 

categorias a partir de um único ponto de requisição.  

 

  Solicitamos um detalhamento melhor deste requisito. O que se entende como lista de condições 

propriedades subsequentes ?   

 

RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

solução deverá possuir formulários dinâmicos que possuem encadeamento de respostas, 

disponibilizando conjuntos de respostas diferentes de acordo com itens previamente selecionados. 

 

  4,46    A solução deverá possuir requisição de mudança única, onde as adequações devem ocorrer 

de acordo com os itens associados e suas tarefas tais como: Configuração, Aplicação, Banco etc.   

 

Solicitamos um detalhamento melhor deste requisito. O que se entende como requisição de 

mudança única e suas adequações? Entendemos que podemos ter modelos de mudanças pré 



 
 

configurados e que se adequam a cada uma das situações apresentadas. Está correto nosso 

entendimento?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a  

solução deverá possuir módulo de requisições de mudança única integrada com base de itens de 

configuração e a possibilidade de criação, atualização ou inativação desses itens mediante tarefas do 

fluxo de mudança.  

 

  4,48  A solução deverá possibilitar que todos os campos das propriedades possam ser customizados 

e que todas as informações pertinentes a mudança estejam na tarefa de execução.  

 

Solicitamos um detalhamento deste requisito.    

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade visa possibilitar customização, visibilidade e acessibilidade a 

todos os  campos sobre a tarefa de  mudança. 

 

  4,50  A solução deverá possibilitar a diminuição da quantidade de campos não utilizados a partir da 

verificação do histórico de preenchimento e do log.  

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   

 

RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

solução deverá permitir a customização e otimização dos campos nos seus formulários sejam em 

propriedades dos tickets ou em campos de tarefas. 

 

4,57  A solução deverá permitir a gestão da funcionalidade de recebimento de aceite ou recusa do 

registro de mudança (RDM) implementada com sucesso.    

 

  Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?  

 

RESPOSTA TÉCNICA :  Permitir o registro por parte do solicitante, ou grupo solicitante, do resultado e 

da eficácia da execução da mudança. 

 

6,8 A solução deverá disponibilizar atividades pré-formatadas para a atualização de problemas sem a 

necessidade de edição do registro completo.  

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   



 
 

  RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

solução deverá possuir modelos pré-formatados para possibilitar otimização do gerenciamento de 

problemas. Deverá ser possível a criação e manutenção de fluxos diferenciados de acordo com 

características dos problemas, sendo possível também a definição de quais informações deverão ser 

apresentadas em cada caso. 

 

  7,40  A solução deverá importar dados de visão do serviços e seus relacionamentos a partir de 

métodos de integração.   

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   

 

   RESPOSTA TÉCNICA :  Aproveitamento abrangente dos dados de visão de serviço no 

gerenciamento de configuração , atendendo as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia.  

 

  10,15 A solução deverá ter a capacidade de gerenciar múltiplas SLA para a mesma parte do 

contrato.   

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?    

 

   RESPOSTA TÉCNICA :  A funcionalidade descrita no Item é clara e vinculada com recursos para 

gerenciamento de acordos de nível de serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. 

 

10,17  A solução deverá gerenciar fusos horários para os níveis de serviço, possibilitando também a 

definição de metas por período.   

 

  Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?    

 

 RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever a 

possibilidade de criação e manutenção de períodos de contabilização de tempos para os acordos de 

níveis de serviço, com exemplos. 

    

10,23  A solução deverá possibilitar o gerenciamento dos níveis de serviço de forma automatizada, 

permitindo a definição de: - Regras para apuração dos níveis de serviço. - Definição de agenda. - 

Regime de atendimento. - Períodos de apuração para os respectivos cálculos.    

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?     

 



 
 

 RESPOSTA TÉCNICA :  A funcionalidade descrita no Item é clara e vinculada com recursos para 

gerenciamento de acordos de nível de serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. 

 

10,36   A solução deverá possuir o conceito de modelos de serviço, agrupamento de modelos de 

serviço e agrupamentos de métrica.   

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?  

 

  RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

solução deverá ser capaz de fazer a gestão do catálogo de serviços a serem ofertados aos clientes 

podendo um serviço englobar outros serviços, sistemas e itens de configuração.  

 

  10,37 A solução deverá fornecer suporte a calendários e timeslots reutilizáveis para períodos de 

nível de serviço em formato gráfico.  

 

 Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?  

 

  RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever a 

possibilidade de criação e manutenção de períodos de contabilização de tempos para os acordos de 

níveis de serviço, com exemplos. 

 

10,38 A solução deverá possuir um catálogo pré-configurado de cálculos de nível de serviço e 

métodos de agregação reutilizáveis.  

 

  Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   

 

 RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever  que a  

solução deverá ser capaz de medir e disponibilizar de forma visual os métodos de contabilização e 

violação dos níveis de serviços. 

 

10,39  A solução deverá possuir gerenciamento de ciclo de vida do catálogo, incluindo controle de 

versão, controle de status, efetividade e trilha de auditoria.  

 

 Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   

 



 
 

RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que a 

solução deverá permitir o gerenciamento do catálogo de serviços possibilitando controle de versões, 

alteração de status, adaptações sempre registrando essas ações em trilha de auditoria. 

 

  10,45  A solução deverá possuir alertas preditivos: tendências, melhor hipótese, pior hipótese etc.   

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?  

 

  RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever que 

alertas relacionados a Acordos de Nível de Serviço e gestão de incidentes. A solução deverá 

disponibilizar alertas preditivos de erros mais comuns (tendências) e indicações de melhorias nos 

serviços. 

 

10,55 A solução deverá mapear os itens de configuração de componente da entrega de serviço para 

partes dos contratos e serviços.   

 

Precisamos entender melhor a descrição deste requisito. Em quais casos se aplica?   

 

 RESPOSTA TÉCNICA :  Para um melhor entendimento o item será reavaliado para descrever o 

objetivo do melhor mapeamento da visão de serviços do ponto de vista de contrato, possibilitando 

refletir na base de configuração aspectos de níveis de acordos de serviços. 

 

  11,46 A solução deverá ter recurso de definição de regras para envio de mensagens de texto para o 

usuário.  

 

Entendemos que com a utilização de notificação por email e pelo aplicativo, não seria necessário o 

envio de mensagens via SMS. Nosso entendimento é correto?     

 

 RESPOSTA TÉCNICA :  O entendimento está incorreto. A utilização de SMS visa uso de solução 

independente de aplicativo mobile adicionais. Solicitamos que na sessão pública o participante 

indique de forma clara se o requisito impede sua participação e o motivo. 

 

4. Respostas aos Questionamentos da Empresa – Global Web 

 

Em relação ao item abaixo: 

 

2.1.1. No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), conforme ANEXO 

III – MODELO DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em papel timbrado e com 



 
 

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

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

obrigações relativas ao fornecimento de Subscrições de Solução de Information Technology Service 

Management ITSM, com características técnicas e complexidade similares ao objeto especificado 

neste Termo de Referência, informando o período e o local da prestação dos serviços de suporte / 

orientação técnica / capacitação técnica. Caso seja necessário, a LICITANTE vencedora poderá 

apresentar mais de um atestado, a fim de comprovar a capacidade nos serviços citados.  

  

2.1.1.1 A DATAPREV poderá realizar diligência/visita técnica a fim de complementar informações ou 

de comprovar a veracidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) pela LICITANTE 

convocada, quando poderá ser requerida cópia do(s) contrato(s), nota(s) fiscal(is) ou qualquer outro 

documento que comprove inequivocamente que o serviço apresentado no (s) atestado(s) foi 

prestado.  

 

Considerando o fornecimento de produto, entendemos que a exigência de habilitação técnica deverá 

ser baseada nas características do produto. Entendemos que o licitante deverá comprovar por meio 

de declaração emitida pelo fabricante  que  está devidamente autorizada para comercializar e 

fornecer os produtos ofertados. Dessa forma, sugerimos os seguintes itens que entendemos que 

deverão constar na habilitação técnica: 

 

• Comprovar que a Solução de Information Technology Service Management ITSM possui 

certificação PinkVERIFY™ conforme os 16 processos descritos pela certificadora. 

• A licitante vencedora deverá apresentar declaração assinada pela fabricante da solução, de que 

é parceira autorizada a fornecer licenças e serviços de acordo com os parâmetros da presente 

contratação. 

 

RESPOSTA TÉCNICA: O entendimento está incorreto para os itens 2.1.1 e 2.1.1.1. Serão seguidas as 

condições e regras estipuladas no Termo de Referência. 

 

5. Respostas aos Questionamentos da Empresa – YSSY 

 

Item Questionamento 

Volumetria - Usuários 

Finais 

Tendo em vista o número informado (1200) gostaríamos de saber se 

esse número é o total de usuários finais, pico de usuário mês ou uma 

quantidade média de usuário? 

 

RESPOSTA TÉCNICA: 1200  usuários analistas concorrentes são aqueles 

que executam atividades de gerenciamento dos processos de Service 

Management e cujo acesso será concorrente e não exclusivo. Sua 

identificação se dá por meio do perfil atribuído a cada usuário. 50 

usuários analistas exclusivos são aqueles que executam atividades de 



 
 

gerenciamento dos processos de Service Management e cujo acesso será 

garantido. Sua identificação é nomeada, ou seja, são especificamente 

identificados.  

 

 

Serviços - Instalação 

Presencial (ON SITE) 

Tendo em vista a atual situação pandêmica global, gostaríamos de saber 

se os serviços técnicos de instalação das soluções e treinamentos 

poderiam ser executadas em modelo remoto? 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Serão seguidas as condições e regras estipuladas no 

item 6 do Termo de Referência. 

 

Req Tec - 2.26 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será 

reavaliado para descrever que a solução deverá permitir a definição de 

campos como data, telefone e e-mail e realizar a padronização e 

validação do formato utilizado referente a quantidade ou a presença de 

caracteres obrigatórios. 

 

 

Volumetria - Ativos 
 Qual a quantidade de ativos que será controlado o baseline? favor 

separar por tipo de ativos 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Dados adicionais e informações sobre a estrutura da 

Dataprev para Service Management serão tratados apenas no 

cumprimento do item  4.1.3 do Termo de Referência. Solicitamos que na 

sessão pública o participante indique de forma clara se o requisito impede 

sua participação e o motivo. 

 

Req Tec - 3.54 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA : Para um melhor entendimento o item será 

reavaliado para descrever que a solução deverá permitir diferentes 

visualizações de tickets e objetos com base nas atribuições dos usuários, 

permitindo a adaptação da visualização e as propriedades a serem 

exibidas para diferentes tipos de usuários. 

 

Req Tec - 6.6 

Seguindo as boas práticas da ITIL, não existe template ou modelo de 

problemas. Sendo um problema uma situação a ser investigada para 

encontrar uma solução definitiva bem como a causa raiz, cada ação de 

investigação terá uma característica distinta, mesmo o objeto em 

questão do problema sendo o mesmo. Dessa forma sugerimos a 



 
 

exclusão de tal requisito 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as 

necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. Solicitamos que na 

sessão pública o participante indique de forma clara se o requisito impede 

sua participação e o motivo. 

 

Req Tec - 6.8 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA:  Para um melhor entendimento o item será 

reavaliado para descrever que a solução deverá possuir modelos pré-

formatados para possibilitar otimização do gerenciamento de problemas. 

Deverá ser possível a criação e manutenção de fluxos diferenciados de 

acordo com características dos problemas, sendo possível também a 

definição de quais informações deverão ser apresentadas em cada caso. 

 

Req Tec - 7.12 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de configuração, atendendo 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia.  

 

Req Tec - 7.37 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de configuração, atendendo 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. 

 

Req Tec - 7.38 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de configuração, atendendo 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. 

 

Req Tec - 7.52 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de configuração, atendendo 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. 

 

Req Tec - 9.21 
A solução não contém função de fórum, entretanto pode ser integrada 

com tal ferramenta. Dessa forma sugerimos a exclusão de tal requisito 



 
 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: O item será reavaliado durante o processo 

de  Consulta Pública. Solicitamos que durante a sessão pública a empresa 

forneça mais insumos para avaliação da sugestão de requisito. 

 

Req Tec - 10.18 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de Acordos de Nível de 

Serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso desta 

tecnologia. 

 

Req Tec - 10.21 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de Acordos de Nível de 

Serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso desta 

tecnologia. 

 

Req Tec - 10.22 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de Acordos de Nível de 

Serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso desta 

tecnologia. 

 

Req Tec - 10.29 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de Acordos de Nível de 

Serviço, atendendo as necessidades da Dataprev para uso desta 

tecnologia. 

 

Req Tec - 10.45 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será 

reavaliado para descrever que alertas relacionados a Acordos de Nível de 

Serviço e gestão de incidentes. A solução deverá disponibilizar alertas 

preditivos de erros mais comuns (tendências) e indicações de melhorias 

nos serviços. 

 

 

Req Tec - 10.46 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será 



 
 

 reavaliado para descrever a detecção de reversibilidade de situação 

adversa em  Acordos de Nível de Serviço. 

 

Req Tec - 11.18 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item é clara e 

vinculada com recursos para gerenciamento de Atendimento, atendendo 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. 

 

Req Tec - 11.26 Não entendemos o item. Favor esclarecer 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Para um melhor entendimento o item será 

reavaliado para descrever que a solução deverá permitir o acesso e 

utilização do usuário em tempo real de acordo com o perfil do usuário 

possibilitando a abertura, acompanhamento e tratamento de tickets. 

 

Prova de Conceito 

Nós possuímos um ambiente ITSM completo, pronto com todas as 

soluções ofertadas e aqui solicitadas já configuradas. Esse ambiente 

despensa os gastos financeiros bem como o trabalho da CONTRATANTE 

e CONTRATADA para construção de tal estrutura, onde muitas vezes 

não será mais usada. Dito isso gostaríamos de saber se a Prova de 

Conceito poderá ser executada em tal ambiente? Frisamos que todas as 

funcionalidades poderão ser testadas / comprovadas / homologadas 

 

 

RESPOSTA TÉCNICA: Prova de conceito deverá ser realizada na Dataprev 

conforme definido no 3.1.1. alínea "b"  do Termo de Referência. 

 

Modelo de Contratação – 

Profissionais 

Entendemos que os profissionais designados para o projeto  deverão 

comprovar o seu vínculo com a empresa CONTRATADA mediante 

carteira de trabalho assinada ou contrato de prestação de serviços entre 

profissional e CONTRATADA. Está correto o nosso entendimento? 

 

RESPOSTA : Está correto o entendimento. Vide item 21 - Obrigações da 

Contratada no TR. 

 

Certificações da 

Contratada 

Para que a DATAPREV se certifique que a CONTRATADA tenha 

processos adequados de segurança, qualidade de serviços de TI e 

qualidade na gestão, sugerimos que seja exigido que a CONTRATADA 

tenha certificações como ISO 27.001, 27.701, 20.000 e 9.000. 

Para que a DATAPREV se assegure sobre a inidoneidade da empresa 

CONTRATADA, dando maior seguridade em seu contrato, sugerimos 

que seja também exigido que a CONTRATADA tenha a certificação de 



 
 

compliance ISO 37.001. 

 

RESPOSTA TÉCNICA: A sugestão será avaliada durante o processo 

de  Consulta Pública. Solicitamos que durante a sessão pública a empresa 

forneça mais insumos para avaliação da sugestão de requisito. 

 

 

6. Respostas aos Questionamentos da Empresa – Eleva IT 

 

1 
Características Comuns 
Não Funcionais 

ATENDIMENTO Comentário - Micro 
Focus 

Sugestao de Texto Novo  

1.19 

A solução deverá utilizar 

minimamente certificados 
TLS 1.2 e 1.3 sob 
protocolo HTTPS, 

emitidos por autoridade 
certificadora nativamente 
reconhecida pelos 

seguintes navegadores 
Internet: Explorer 8.0 ou 
superior, Microsoft Edge, 

Firefox 71,0 ou superior 
ou Google Chrome 78.0 
ou superior. 

Atende 

Parcialmente 
O TLS 1.2 é padrão atual e a 
transição para o 1.3 está em 
curso, mas ainda não 
homologado. Por ter sido 
concluído apenas no final 
de 2018, ainda há tempo 
hábil para transição, sem 
perda da segurança. O IE 8 
não é mais suportado nem 
pela Microsoft, apenas o 11. 

A solução deverá utilizar 

minimamente certificados 
TLS 1.2 ou maior sob 
protocolo HTTPS, emitidos 

por autoridade certificadora 
nativamente reconhecida 
pelos seguintes navegadores 

Internet:  Internet Explorer 11, 
Microsoft Edge, Firefox 71,0 
ou superior ou Google 

Chrome 78.0 ou superior. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo. 
 

1.23 

A solução deverá prover 

a visualização de 
relatórios em tela, 
gerando-os em formato 

aberto e garantindo a 
exportação nos formatos 
PDF, XLS, HTML, XML e 

TXT.  

Atende 

Parcialmente 
Exportamos por padrao, - 
csv, xls e pdf. Não para xml 
ou html 

A solução deverá prover a 

visualização de relatórios em 
tela, gerando-os em formato 
aberto e garantindo a 

exportação nos formatos 
PDF,XLS e CSV 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

1.24 

A solução deverá 

possibilitar o export de 
dados em padrões 
abertos, nos formatos 

aceitos pela e-ping 
(http://eping.governoeletr
onico.gov.br) , atendendo 

minimamente TXT, CSV 
(Comma-Separated 
Values conforme definido 

pela IETF no RFC 4180) 
eXML (.xml conforme 
especificações do W3C) . 

Atende 

Parcialmente 
Não atendemos eXML, 
apenas TXT e CSV que são 
suficientes para centenas 
de soluções externas. 

A solução deverá possibilitar 

o export de dados em 
padrões abertos, nos 
formatos aceitos pela e-ping 

(http://eping.governoeletronic
o.gov.br) , atendendo 
minimamente TXT, CSV 

(Comma-Separated Values 
conforme definido pela IETF 
no RFC 4180)  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 

http://eping.governoeletronico.gov.br/
http://eping.governoeletronico.gov.br/
http://eping.governoeletronico.gov.br/
http://eping.governoeletronico.gov.br/


 
 

1.34 

A solução deverá  ser 

compatível com 
recebimento de 
mensagens do tipo trap 

snmp, versões 1, 2 e 3.  

Não atende O SMAX nao recebe 
mensagem via trap SNMP 
diretamente. A Micro Focus 
recomenda melhores 
práticas são que eventos e 
trap SNMP sejam enviados 
a um concentrador 
(gerenciador) de eventos 
para que seja tratado, 
classificado e reduzido 
ruídos para após abrir um 
ticket na plataforma ITSM. 

Recomendamos remover 

este item. 
RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 
 

1.42 

A solução deverá prover 
diferentes níveis de 
configuração de login 

aumentando a segurança 
de acesso aos dados da 
aplicação. Os parâmetros 

de configuração deverão 
considerar no mínimo a 
quantidade de tentativas 

de logins inválidos e o 
período de utilização 
como usuário 

“Convidado”. 

Atende 
Parcialmente 

Os usuários não podem ser 
convidados, devem ter login 
e senha. 

A solução deverá prover 
diferentes níveis de 
configuração de login 

aumentando a segurança de 
acesso aos dados da 
aplicação. Os parâmetros de 

configuração deverão 
considerar no mínimo a 
quantidade de tentativas de 

logins inválidos. 

RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 
 

2.5 

Os componentes da 
solução que contemplem 
o framework do ITIL 

devem ser aderentes as 
versões 3 e 4. Aceita-se 

documentação. 

Atende 
Parcialmente 

Para ITIL 4 está em 
andamento a 
documentação e só há duas 
empresas certificadas no 
momento, pois a 
certificação é muito recente 
e pode reduzir os 
competidores para somente 
2. A Micro Focus está na fila 
da verificação. 

Os componentes da solução 
que contemplem o framework 

do ITIL devem ser aderentes 
a versão 3 ou maior. Aceita-
se documentação. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

2.39 

A solução deverá prover 
funcionalidades que 

permitam fornecer 
Atendimento Multicanal 
Automatizado, com 

funcionamento 24hx7d, 
onde entende-se por 
Atendimento Multicanal o 

atendimento realizado , 
no mínimo, através de 
portal web, chat, chat bot, 

e-mail, telefone, SMS e 
mídias sociais twitter e 
facebook. 

 
 

Atende 
Parcialmente 

SMS, twitter e facebook - 
atendimento via mídia 
social e SMS são 
direcionadas para negócio 
B2C e não faz sentido ao 
restante dos pedidos. 

A solução deverá prover 
funcionalidades que 

permitam fornecer 
Atendimento Multicanal 
Automatizado, com 

funcionamento 24hx7d, onde 
entende-se por Atendimento 
Multicanal o atendimento 

realizado , no mínimo, 
através de portal web, chat, 
chat bot, e-mail, telefone. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo. 
 



 
 

3.3 

A solução deverá efetuar 

o balanceamento de 
carga de trabalho dos 
analistas de forma 

automatizada. 

Não atende  Não é automatizada. Temos 
o recurso de on-call 
schedule 
Este recurso permite que 
você gerencie cronogramas 
de trabalho para grupos e 
indivíduos que lidam com 
tickets. O gerenciamento de 
programação On-Call pode 
ajudá-lo a: 
 
Atribua facilmente tíquetes 
a agentes de plantão 
Defina diferentes 
estratégias de atribuição 
para grupos 
Fornecer ao help desk e 
gerenciamento informações 
facilmente acessíveis sobre 
quem está de plantão 

Deve permitir o 

gerenciamento dos 
cronogramas de trabalho 
para grupos e indivíduos 

que lidam com tickets. O 
gerenciamento de 
programação On-Call pode 

ajudá-lo a: 
 
Atribua facilmente tíquetes a 

agentes de plantão 
Defina diferentes estratégias 
de atribuição para grupos 

Fornecer ao help desk e 
gerenciamento informações 
facilmente acessíveis sobre 

quem está de plantão 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

4.11 

A solução deverá 

exportar o calendário de 
mudanças para outras 
ferramentas de 

calendário no padrão 
iCalendar conforme a 

RFC 5545. 

 
 
 

 
 

Não atende O Micro Focus SMAX não 
exporta para iCalendar  

  RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

4.19 

A solução deverá permitir 

a abertura de solicitações 
de mudanças através de 
e-mail, arquivos texto, 

traps snmp, log e Web 
services para integração 
com outras soluções. 

Atende 

Parcialmente 
Por padrão pode ser feita 
através de email e web 
services. As demais devem 
ser desenvolvidas e 
requerem soluções 
adicionais e agregam pouco 
valor, pois texto e snmp 
requerem gerenciamento 
prévio para evitar sujeira, 
ticket storm e parsing 

A solução deverá permitir a 

abertura de solicitações de 
mudanças através de e-
mail,  e Web services para 

integração com outras 
soluções. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo. 
 

4.55 

A solução deverá possuir 
alertas dos status das 
tarefas com alteração da 
cor do número da RDM e 

com visualização por 
janela pop up. 
 

 
 
 

Atende 
Parcialmente 

Podemos ter alertas mas 
não com alteração da cor e 
nem pop-up 

A solução deverá possuir 
alertas dos status das tarefas 
mostrando em indicadores. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

7.27 

A solução deverá  conter 
a possibilidade de 
associar cores diferentes 

aos status nos IC para 
facilitar a identificação de 
seus estados, sendo sua 

ativação opcional; 
 
 

 

Não Atende O Micro Focus SMAX não 
trabalha com cores e sim 
campos. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 



 
 

7.34 

A solução deverá permitir 

exportar e imprimir as 
diferenças entre versões 
do item de configuração. 

Não atende 

nativo /Atende 
com 
customização 

Não temos versionamentos. 
Mostramos o historico das 
mudanças. 

A solução deverá permitir 

exportar e imprimir histórico 
de mudanças. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo.  
 

7.37 

A solução deverá 

executar o versionamento 
dos itens de configuração 
de forma automática. 

Não atende 

nativo /Atende 
com 
customização 

Não temos versionamento. 
Podemos criar um campo. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo.  
 

7.52 

A solução deverá possuir 
controle de versão do 
valor dos atributos e 

propriedades referente 
aos ativos 
computacionais. 

 

Atende 
Parcialmente 

Mostra as mudanças mas 
não versiona 

A solução deverá possuir 
controle de mudança dos 
valores dos atributos e 

propriedades referente aos 
ativos computacionais. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 
 

9.9 

A solução deverá possuir 
relacionamento de muitos 
para muitos entre a 

documentação e os ICs 
do CMDB. 

Atende 
Parcialmente 

Os artigos são relacionados 
aos modelos dos ativos e 
não a CI´s específicos. 

A solução deverá possuir 
relacionamento de muitos 
para muitos entre a 

documentação e os modelos 
de Cis do CMDB 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 
 

10.10 

A solução deverá 
possibilitar a 
ponderação  dos 

Indicadores de nível de 
serviço. 

Não Atende Nao possibilitamos 
ponderacao 

  RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 



 
 

10.20 

A solução deverá possuir 

gerenciamento e 
configuração de modelos 
de documentos de SLA, 

assim como fornecer 
versão configurável para 
impressão. 

Não Atende Questions e pedir exemplos   RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo.  
 

10.48 

A solução deverá 

fornecer recursos de 
anotações que devem 
aparecer nos relatórios 

gerados com relação ao 
nível de serviço. 

Não Atende Manualmente pode-se 
Copiar e colar no MS Office 
para poder editar. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Será verificado 
junto as demais participantes 
da Consulta Pública o 
atendimento do requisito. 
 

10.2 

A solução deverá 
possibilitar o 
gerenciamento de ciclo 

de vida de acordos de 
nível de serviço, incluindo 
Controle de versão, 

Controle de status, 
Efetividade e Trilha de 
auditoria. 

Atende 
Parcialmente 

Nao temos controle de 
versão, mas tems status, 
efetividade e trilha de 
auditoria(historico). 
Podemos considerar criar 
um campo do tipo versão, 
mas nao temos controle de 
versão automatico 

A solução deverá possibilitar 
o gerenciamento de ciclo de 
vida de acordos de nível de 

serviço, incluindo, Controle 
de status, Efetividade e Trilha 
de auditoria. 

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no Item 
atende as necessidades da 
Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que na 
sessão pública o participante 
indique de forma clara se o 
requisito impede sua 
participação e o motivo. 
 

11.1 

A solução deverá 
contemplar a 
funcionalidade de chat 

proativo, oferecendo ao 
usuário a possibilidade 
de realizar uma interação 

via chat bot a partir de 
um “pop-up” (convite). 

Atende 
Parcialmente 

o nosso chat é atraves da 
interaçao com o agente 
virtual a ser selecionado - 
sem pop-up 

A solução deverá contemplar 
a funcionalidade de chat 
proativo, oferecendo ao 

usuário a possibilidade de 
realizar uma interação via 
chat bot através do portal de 

atendimento seja mobile ou 
via navegador. 

RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 

11.19 

A solução deverá 
possibilitar que o usuário 

recupere os dados de 
login e senha, de forma 
automática, por validação 

do e-mail ou por 
dispositivos moveis, 
através de SMS. 

 

Não atende Atendemos integrando com 
a solução de IDM da 
Dataprev, pois ela já 
concentra o controle de 
senha, complexidade e 
histórico. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  : Solicitamos 
que na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara como o requisito impede 
sua participação e o motivo. 
Será verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 

11.28 

Possibilitar, de forma 
nativa, a abertura de 

solicitação a partir de 
interações com mídias 
sociais twitter e facebook, 

de acordo com as 
políticas de privacidade 
das mídias aqui 

descritas. 

Não atende Não faz sentido estas 
funções em soluções ESM, 
pois o direcionamento não 
é B2C. Recomendamos 
tirar, pois além de agregar 
custo, torna a solução mais 
complexa que o necessário. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 



 
 

 

Para os Itens atendidos solicitamos esclarecimentos adicionais. 
 

4.12  

A solução deverá apresentar 
relatório que exiba todas as 
janelas de manutenção que 

estão associadas a um IC.  

Atende   Temos janelas de manutenção para 
os Ics do tipo Serviço. 

A solução deverá apresentar 
relatório que exiba todas as 
janelas de manutenção que 

estão associadas a um IC do tipo 
serviço  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

11.29 

A solução deverá possuir 

a capacidade de 
identificar e monitorar 
sentimentos dos clientes 

com os serviços 
prestados pela empresa 
a partir de mensagens ou 

posts nas mídias sociais. 

Não atende Não faz sentido estas 
funções em soluções ESM, 
pois o direcionamento não 
é B2C. Recomendamos 
tirar, pois além de agregar 
custo, torna a solução mais 
complexa que o necessário. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 

11.30 

A solução deverá 
possibilitar a abertura de 
um canal privado de 

comunicação com o 
usuário através das 
contas (fan page) da 

DATAPREV nas com 
mídias sociais twitter e 
facebook; 

Não atende Não faz sentido estas 
funções em soluções ESM, 
pois o direcionamento não 
é B2C. Recomendamos 
tirar, pois além de agregar 
custo, torna a solução mais 
complexa que o necessário. 

  RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 

11.52 

A solução deverá possuir 
capacidade de integrar 
com sistema de CTI 

(“Computer Telephony 
Integration”) para auxílio 
ao atendente, tais como: 

Atender, Pausar, 
Desligar, Status 
(Disponível, Ocupado e 

Em Ligação) e fazer 
ligações. 

Atende 
Parcialmente 

O foco da integraçao com o 
CTI é fornecer informações 
do usuário. 

A solução deverá possuir 
capacidade de integrar com 
sistema de CTI (“Computer 

Telephony Integration”). Deve 
ser possível configurá-lo para 
que, quando seus agentes 

receberem uma chamada 
telefônica, o gerenciamento 
de serviços exibe 

automaticamente 
informações sobre o 
chamador e detalhes sobre 

suas solicitações de suporte 
e serviços. 

RESPOSTA TÉCNICA:  Solicitamos 
que na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara como o requisito impede 
sua participação e o motivo. 
Será verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 

11.63 

A solução deverá 
possibilitar agendamento 
e revisão da publicação 

de um conteúdo na base 
de conhecimento, bem 
como manter o histórico 

de todas as publicações 
feitas, de forma 
centralizada, garantindo 

disponibilização para 
pesquisa nos canais web, 
facebook, chat bot, tela 
do  atendente e mobile, 

através da mesma 

interface de configuração, 
sem a necessidade de 
codificação. 

Atende 
Parcialmente 

Não é suportado Facebook 
e não faz sentido expor 
documentos da DATAPREV 
no Facebook 

A solução deverá possibilitar 
agendamento e revisão da 
publicação de um conteúdo 

na base de conhecimento, 
bem como manter o histórico 
de todas as publicações 

feitas, de forma centralizada, 
garantindo disponibilização 
para pesquisa nos canais 

web, chat bot, tela 
do  atendente e mobile, 

através da mesma interface 
de configuração, sem a 
necessidade de codificação. 

RESPOSTA TÉCNICA:  Será 
verificado junto as demais 
participantes da Consulta 
Pública o atendimento do 
requisito. 
 



 
 

4.13  

A solução deverá apresentar 

todos os IC que estão 
associados a determinada 
janela de manutenção.  

Atende   Temos janelas de manutenção para 
os Ics do tipo Serviço. 

A solução deverá apresentar 

todos os IC do tipo serviço que 
estão associados a determinada 
janela de manutenção.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

7.56  

A solução deverá permitir a 
criação de “snapshots” 

dos ICs para migração de 
configurações entre os 
ambientes produtivos.  

Atende   Snaphosts de views, que podem 
variar desde muito simples até 

topologia de aplicações 

A solução deve permitir a criação 
de snapshots de visualizações 

dos IC´s, podendo armazenar 
topologias inteiras de 
aplicações.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

9.7  

A solução deverá possuir 
capacidade de versionamento 
da documentação.  

Atende  Nao temos versionamento 
automático. Podemos criar um 

campo de versão. 

A solução deve ser capaz de 
rastrear todas as modificações 
do ciclo de vida de um 

documento da base de 
conhecimento, através de um 
workflow e histórico das 

mudanças.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

10.14  

A solução deverá gerenciar 

métricas entre clientes, 
unidades de negócios, 
Serviços, produtos, geografia e 

outros em uma única 
configuração de métrica.  

Atende  Via ELK A solução deverá gerenciar 

métricas entre clientes, unidades 
de negócios, Serviços, produtos, 
geografia e outros  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

10.15  

A solução deverá ter a 
capacidade de gerenciar 

múltiplas SLA para a mesma 
parte do contrato.  

Atende  Via ELK A solução deverá ter a 
capacidade de 

gerenciar multiplos serviços para 
a mesma parte do contrato.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

10.27  

A solução deverá atuar 
proativamente, a partir de 
análise e inteligência de dados, 

no fornecimento de dados a 
respeito do nível de serviço de 
TI aferidos, de modo a fornecer 

informações para diversas 
consoles dos módulos 
(monitoração, service desk, 

mudança etc.) permitindo 
priorizar as atividades.  

Atende  Via ELK A solução deverá atuar 
proativamente, a partir de análise 
e inteligência de dados, no 

fornecimento de dados a respeito 
do nível de serviço de TI 
aferidos, de modo a fornecer 

informações permitindo priorizar 
as atividades.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 



 
 

sua participação e o motivo.  

10.31  

A solução deverá acessar 
dados federados de bases 

externas, permitindo coleta e 
associação de informações de 
outros sistemas.  

Atende  Via ELK A solução deverá permitindo 
coleta e associação de 

informações de outros sistemas a 
partir da abertura de registros de 
requisição e ou incidentes na 

plataforma.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

11.67  

A solução deverá permitir a 
criação de painéis com suporte 
aos seguintes tipos de 

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

gráfico do tipo radar, nuvem de 
palavras e display de 
resultados.  

Atende  Por padrão SMAX possui gráricos- 
bar, pie e column. 

A solução deverá permitir a 
criação de painéis com suporte 
aos seguintes tipos de 

visualizações: bar, pie e column, 
podendo utilizar ferramentas de 
BI para retirar 

mais informaçõs conforme 
necessário.  

RESPOSTA TÉCNICA:  A 
funcionalidade descrita no 
Item atende as necessidades 
da Dataprev para uso desta 
tecnologia. Solicitamos que 
na sessão pública o 
participante indique de forma 
clara se o requisito impede 
sua participação e o motivo.  

  

7. Respostas aos Questionamentos da Empresa – Central IT 

 

1. A contratada deverá ter filial na cidade do Rio de Janeiro/R$?  

 

RESPOSTA:  Não existem elementos no Termo de Referência que determinem este requisito. 

 

2. Sobre a disponibilização da solução, poderá ser na modalidade de subscrição, considerando o 

atendimento à todos os perfis de usuários de forma perpétua e quantitativo previsto, 

independentemente se usuários exclusivos ou concorrentes?  

    

RESPOSTA TÉCNICA:  Não houve um entendimento claro da questão manifestada. Solicitamos que na 

sessão pública o participante esclareça com mais informações sobre este questionamento.   

 

3. A prova de conceito, deverá ser necessariamente realizada na modalidade presencial?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  O entendimento está correto. Serão seguidas as condições e regras estipuladas 

no item 3 do Termo de Referência. 

  

4. Para a realização da POC, a DATAPREV irá disponibilizar toda a infraestrutura física do ambiente 

(tamanho da sala, quantidade de pontos elétricos, quantidade de pontos de rede, temperatura ideal 

etc.). E quanto os equipamentos, a licitante irá executar a POC em equipamento próprio instalado no 



 
 

ambiente da DATAPREV, assim entendemos que, sob nenhuma hipótese, será aceito o acesso à 

solução em nuvem, certo?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  O entendimento está correto. Serão seguidas as condições e regras estipuladas 

no item 3 do Termo de Referência.  

                                                                     

5. A documentação técnica a ser disponibilizada, poderá ser por acesso ao sítio oficial da fabricante 

da solução, informando o respectivo link da documentação técnica que referencia o requisito a ser 

avaliado.?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  O entendimento está incorreto. A documentação deve ser apresentada na 

íntegra, não sendo aceitos somente links para o site do fabricante. Somente sim, devendo ser 

observadas as condições descritas no item 3 do Termo de Referência. 

 

6. Os dados a serem migrados, são provenientes de alguma solução atualmente utilizada pela 

DATAPREV? Qual seria esta solução?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:   A atual solução de Service Management na Dataprev é CA/BROADCOM Service 

Desk Manager V17.1.   Demais informações serão tratadas apenas no cumprimento do item  4.1.3 do 

Termo de Referência. 

 

7. O Treinamento será realizado nos três estados DF, SP e RJ ou apenas RJ e será por conta da 

empresa contratada. Está correto o entendimento?  

 

RESPOSTA:  O entendimento está correto. As capacitações presenciais poderão ser solicitadas em 

quaisquer localidades (DF, SP e/ou RJ).  

  Devem ser observadas as condições e opções descritas nos itens 7 e 8, que tratam de Capacitação 

Técnica no Termo de Referência. 

                                                                                                           

 

8. O Treinamento ocorrerá presencial mesmo durante a pandemia. Está correto o entendimento?  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  O entendimento não está correto. A capacitação poderá ocorrer de forma 

presencial ou on-line, conforme as condições e opções descritas nos itens 7 Capacitação Técnica 

Presencial e 8 Capacitação Técnica On-Line, do Termo de Referência. 

                                                                                                           

 



 
 

9. Para as atividades de orientação técnica, o atendimento deverá ser realizado mediante abertura de 

Ordem de Serviço e o seu atendimento realizado de forma presencial até o limite das horas 

contratadas? Podendo ou não ser demandado?  

 

RESPOSTA:  O item será revisto para permitir execução das atividades de orientação técnica na 

modalidade on-site ou nas dependências da contratada, a critério da Dataprev. A utilização se dará 

até o limite de horas contratadas, sob demanda. 

                                                                                                             

10. O Suporte técnico será em âmbito nacional ou limitados apenas os usuários localizados em 

Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP?  

 

RESPOSTA:  O suporte será prestado de forma remota em âmbito nacional, conforme item 12 Suporte 

Técnico, do Termo de Referência. 

                                                                                                                

 

11. A solução ITSM a ser ofertada deverá ser certificada Pink Elephant nos processos:  

GESTÃO DO PORTFÓLIO DE SERVIÇOS  

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS  

GERENCIAMENTO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS  

GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO  

GERENCIAMENTO DE INCIDENTES  

GERENCIAMENTO DE CONHECIMENTO  

GESTÃO DOS ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO  

 

RESPOSTA TÉCNICA:  O item referente a certificação Pink Verify será reavaliado. Solicitamos que 

durante a sessão pública a empresa forneça mais insumos para avaliação da sugestão de requisito. 

 

                                                                                                                                    

12. Sobre o item 21.8, a previsão de cadastro no FINAME/BNDES se dará em qual condição?  

               

RESPOSTA : Sendo possível o cadastro, deverá ser realizado na forma do item 21 do termo de 

referência. 

                                                                                                                

 

13. Como é software e não equipamentos seria necessário o FINAME?  



 
 

   RESPOSTA:  O cadastro FINAME deve ser preenchido, se houver possibilidade. 

                                                                                                               

Sugestões:  

1. Como a consulta pública visa a aquisição de solução de ITSM, seria interessante que fosse exigido 

que a plataforma ofertada fosse certificada e alinhada com as melhores práticas devendo ser 

certificada pela PinkVERIFY em pelo menos 13 processos ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library).  

 

RESPOSTA TÉCNICA : O item referente a certificação Pink Verify será reavaliado. Solicitamos que 

durante a sessão pública a empresa forneça mais insumos para avaliação da sugestão de requisito. 

 

2. Como tem a parte de processos seria interessante que a ferramenta fosse compatível com o 

padrão de notação e modelagem BPMN (Business Process Model and Notation) versão 2.0, ou similar 

que ofereça recursos equivalentes.  

 

RESPOSTA TÉCNICA :  As funcionalidades e requisitos já descritos no Termo de Referência atendem 

as necessidades da Dataprev para uso desta tecnologia. 

 

Itens de funcionalidades:  

1. Sugerimos alterar o item 4.11: A solução deverá integrar o calendário de mudanças para outras 

ferramentas de calendário;  

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

2. Sugerimos alterar o item 9.14: A solução deverá permitir o desenvolvimento de modelos de 

documentos e a possibilidade de importação de documentos no formato .doc, .docx.  

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

3. Sugerimos alterar o item 2.45: A solução deverá possuir integração com mídias sociais twitter e 

facebook.  

 



 
 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

4. Sugerimos alterar o item 11.30: A solução deverá possibilitar a abertura de um canal privado de 

comunicação com o usuário através das contas (fan page) da DATAPREV nas mídias sociais twitter e 

facebook;  

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

5. Sugerimos alterar o item 7.17: A solução deverá permitir a seleção de 2 (dois) itens de configuração 

para a visualização do caminho completo entre estes dois itens.  

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 

 

6. Sugerimos alterar o item 7.56: A solução deverá permitir a criação de “snapshots” dos ICs para 

migração de configurações entre os ambientes produtivos.  

 

RESPOSTA TÉCNICA: A funcionalidade descrita no Item atende as necessidades da Dataprev para uso 

desta tecnologia. Solicitamos que na sessão pública o participante indique de forma clara se o 

requisito impede sua participação e o motivo. 


