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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação desta solução “em nuvem” visa atender a necessidade da gestão do processo 

de Auditoria Interna da DATAPREV em conformidade com as tecnologias vigentes atualmente 

na empresa de forma eficaz, permitindo o aprimoramento dos controles internos devidamente 

aderentes à legislação em vigor e no atendimento às determinações e recomendações internas 

e dos órgãos externos de controle. Esta aquisição será utilizada em substituição da atual 

solução, utilizada pelas áreas de Auditoria Interna da DATAPREV. 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de Solução de Auditoria Interna como serviço que inclui recursos de Tecnologia 

de Informação e Comunicação – TIC necessários à implantação e funcionamento da referida 

solução, tais como hospedagem da aplicação e armazenamento dos dados, softwares básicos 

e específicos, logística e tecnologias de proteção de acessos à aplicação e à sua respectiva 

base de dados, configuração da solução, capacitação de usuários e administradores da 

solução na DATAPREV, implantação, suporte técnico de acordo com os níveis de serviço 

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

Entende-se por Solução de “Auditoria Interna” o conjunto de recursos (softwares e hardwares) 

destinados ao atendimento das funcionalidades descritas no ANEXO I e II – ESPECIFICAÇÃO 

DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, que deverão ser 

disponibilizados para acesso, via internet.  

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

do sistema destinados ao perfeito funcionamento e utilização de acordo com as especificações 

definidas no ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS. 

A contratação consiste no fornecimento da solução em um ambiente com controle e 

monitoramento de acesso ao ambiente de instalação da ferramenta, configurando um modelo 

de utilização de recursos computacionais dedicados e/ou públicos, permitindo à 

CONTRATANTE abstrair-se da aquisição e gestão dos recursos computacionais utilizados na 

solução. 
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 A contratação de serviços objetiva benefícios que são consequentes da abstração, da 

CONTRATANTE, da complexa e onerosa gestão dos recursos computacionais necessários 

para que a solução seja implantada e se mantenha em funcionamento com a qualidade e 

segurança devidas. Essa abstração inclui a despreocupação com aquisição ou contratação de 

licenças de softwares, hardwares, manutenção da infraestrutura e logística dos recursos 

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

outros. 

O objeto desta contratação deverá ser fornecido por apenas 1 (uma) empresa, não sendo 

permitido o fracionamento do mesmo.  

3. EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

Novas funcionalidades, integrações ou implementações que se façam necessárias em virtude 

de mudanças na legislação em vigor ou da evolução tecnológica (externas ou internas) 

poderão ser solicitadas pela DATAPREV à CONTRATADA, nos termos da Lei 13.303/2016. 

4. PROVA DE CONCEITO 

Concluída a etapa de lances do pregão, a partir da solicitação do pregoeiro na sessão pública, 

a DATAPREV dará início a fase de Prova de Conceito da Solução de Auditoria Interna. 

A prova de conceito compreende: 

a) Definição de Ambiente: A LICITANTE deverá se reunir com as equipes Técnica e da 

Auditoria da DATAPREV, no Rio de Janeiro, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis após 

solicitação formal da DATAPREV. 

A Prova de Conceito acontecerá no ambiente padrão de teste da DATAPREV. 

A LICITANTE deverá disponibilizar no mínimo de 01(um) técnico que se responsabilizará pelo 

fornecimento da solução e a aprovação dos encaminhamentos definidos na Prova de Conceito. 

A LICITANTE deverá apresentar a documentação técnica da Solução de Auditoria Interna 

contemplando informações detalhadas da solução, conforme descritos nos ANEXOS I e II – 

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS, para 

o Departamento de TI Interna – DPTI - End.: Rua Prof. Álvaro Rodrigues, 460, 4º andar, sala 

402 – Botafogo – RJ – CEP - 22280-040. 

Todos os itens da Solução de Auditoria Interna que forem aprovados na Prova de Conceito, 

deverão ser iguais aos que serão fornecidos no momento da implantação. 
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 b) Realização/Comprovação: a Prova de Conceito será realizada por um período máximo de 5 

(cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte da conclusão da Definição de Ambiente.  

A partir do primeiro dia desta etapa, a LICITANTE deverá: 

• Entregar no primeiro dia útil, o ANEXO IV – TABELAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS 

e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS preenchidos, informando no campo próprio, a 

página da documentação técnica que referencia o requisito a ser avaliado. Caso 

existam requisitos não descritos na documentação técnica que sejam atestados 

exclusivamente por meio de testes na Prova de Conceito, o(s) respectivo(s) campo(s) 

do ANEXO IV – TABELAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO 

FUNCIONAIS deverá(ão) ser preenchido(s) com o texto “COMPROVAÇÃO PRÁTICA”. 

• Disponibilizar no mínimo de 01(um) técnico que se responsabilizará pela comprovação 

dos requisitos em conformidade com o ANEXO IV – TABELAS DE REQUISITOS 

FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS. A aprovação dos requisitos 

existentes na Solução de Auditoria Interna apresentada pela LICITANTE será efetuada 

pelas equipes Técnica e da Auditoria da DATAPREV. 

A entrega do ANEXO IV – TABELAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS 

NÃO FUNCIONAIS devidamente preenchido não exclui a necessidade de 

comprovação do atendimento aos requisitos por meio de testes práticos evidenciados 

durante a realização da Prova de Conceito.  

Todos os requisitos descritos nos ANEXOS I e II – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS devem poder ser validados 

concomitantemente sem prejuízo de funcionalidade ou desempenho, conforme 

necessidade da DATAPREV.  

c) Local e Horário da Prova de Conceito: a prova acontecerá no local End.: Rua Prof. Álvaro 

Rodrigues, 460, 4º andar, Botafogo, RJ, CEP - 22280-040, durante o horário comercial (9:00 

às 18:00 horas – horário de Brasília), respeitando a carga horária diária de 6(seis) horas. Os 

horários de início e intervalos serão definidos em comum acordo entre a LICITANTE e as 

equipes Técnica e da Auditoria da DATAPREV. 

Em eventuais impossibilidades de realização da Prova de Conceito fisicamente, a exemplo da 

pandemia do COVID-19, a LICITANTE ofertará a mesma na modalidade on-line, sem custos à 

DATAPREV, a fim de não gerar suspensão ou atraso no processo de aquisição. 
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 Caso a LICITANTE não atenda as condições definidas nos ANEXOS I e II – ESPECIFICAÇÃO 

DE REQUISITOS FUNCIONAIS e REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS deste Termo de 

Referência, a LICITANTE será DESCLASSIFICADA e será chamada a próxima classificada, 

no certame, para a Prova de Conceito. 

Concluída a Prova de Conceito da Solução de Auditoria Interna e verificado o atendimento de 

todas as condições supracitadas no item 4, não havendo, portanto, anormalidades e/ou 

sanados todos os problemas detectados, a DATAPREV emitirá em até 05 (cinco) dias úteis, o 

Termo de Aprovação da Prova de Conceito da Solução de Auditoria Interna. 

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

5.  DAS ENTREGAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência da contratação da Solução de Auditoria Interna é de 60 (sessenta) meses 

conforme a Lei 13.303/2016. 

Esta contratação deverá permitir a rescisão antecipada por parte da CONTRATANTE, a partir 

do término do trigésimo mês do contrato, mediante aviso prévio de 30(trinta)dias.  

Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de 

Referência, deve ser considerado o calendário da cidade do Rio de Janeiro, para controle dos 

dias úteis. 

 

5.1  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 

Seq.  Fases Atividades Entregas Prazos  Responsável Condição 

1 

P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 I
M

P
L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 PLANEJAMENTO 

Levantamento das 

tabelas corporativas e 

demais regras de 

negócio 

1.1 – Plano de 

configuração 

5 dias 

CONTRATADA 

Assinatura do 

Contrato 

Aprovação da 

CONTRATANTE Plano de testes e 

implantação 

1.2 – Plano de 

testes e 

implantação 

Elaboração do 

programa de 

capacitação para uso 

dos recursos fornecidos 

pelo sistema. 

1.3 – Plano de 

capacitação  
15 dias 

Solução formal 

da 

CONTRATANTE 

2 P   PARAMETRIZAÇÃO 

Configuração do 

sistema e perfis de 

acesso 

2.1 – Sistema e 

perfis de acesso 

configurados 

5 dias 
CONTRATANTE 

/ CONTRATADA 

Conclusão dos 

sequenciais 1.1 e 

1.2 
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3 
MIGRAÇÃO DOS 

DADOS 

Migração dos dados da 

solução anterior para a 

atual 

3.1 – Extração dos 

dados  
5 dias 

FORNECEDOR 

ANTERIOR 

Assinatura do 

Contrato 

Carga dos dados 

migrados 

3.2 – Carga dos 

dados migrados 

(de/para) 

5 dias 
CONTRATANTE 

/ CONTRATADA 

Conclusão do 

sequencial 3.1 

Validação dos dados 

migrados 

3.3 – Validar dados 

migrados 
5 dias CONTRATANTE 

Conclusão do 

sequencial 3.2 

4 TESTES 

Elaboração dos roteiros 

de testes 

4.1 – Roteiros de 

testes 

10 dias 

CONTRATADA 

Conclusão da 

fase 2 

Aprovação da 

CONTRATANTE 

Disponibilização de 

ambiente de testes 

4.2 – Ambiente de 

testes 
CONTRATADA 

Conclusão da 

fase 2 

Aprovação da 

CONTRATANTE 

Realização dos testes 

4.3 – Registro de 

erros/não 

conformidades 

CONTRATANTE 

Conclusão dos 

sequenciais 4.1 e 

4.2 

Correção dos erros 

encontrados na fase de 

Testes 

4.4 – Erros 

corrigidos 
CONTRATADA 

Conclusão do 

sequencial 4.3 

4.5 – Validação dos 

erros corrigidos 

CONTRATANTE 

/ CONTRATADA 

Conclusão do 

sequencial 4.4 

Aprovação da 

CONTRATANTE 

5 HOMOLOGAÇÃO 
Teste integrado da 

solução 

5.1 – Aceitação e 

Assinatura do 

Termo de Aceite da 

solução 

16 dias CONTRATANTE 
Conclusão da 

fase 4 

6 CAPACITAÇÃO 
Capacitação dos 

usuários 

6.1 – Material 

didático nas mídias 

especificadas – 

entrega/validação 
10 dias 

CONTRATADA 

Conclusão da 

fase 4 
6.2 – Ambiente de 

capacitação 

disponível 

CONTRATADA 

6.3 – Turmas de 

Capacitação 
6 dias CONTRATADA 

Conclusão dos 

sequenciais 6.1 e 

6.2 

6.4 – Listas de 

presença e 

resultado das 

avaliações 

7 dias CONTRATADA 
Conclusão do 

sequencial 6.3 

6.5 - Tutorial online 

por perfil alvo 
10 dias CONTRATADA 

Entrega antes do 

início do 

sequencial 6.3 

7 IMPLANTAÇÃO 

Disponibilização da 

solução no ambiente 

externo contratado em 

perfeito funcionamento 

7.1 – Sistema 

disponibilizado em 

ambiente de 

produção da 

CONTRATADA 
10 dias 

CONTRATADA 
Conclusão da 

fase 5 

7.2 – Validação e 

Assinatura do termo 
CONTRATANTE 

Conclusão do 

sequencial 7.1 
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 de homologação da 

solução 

8 

HOSPEDAGEM E 

OPERAÇÃO COM 

SUPORTE DE AMBIENTE 

EM NUVEM 

Liberação de acesso a 

solução por usuários 

nos diversos perfis 

Manutenção corretiva 

Atendimento de suporte 

aos administradores 

8.1-Disponibilização 

de solução em 

Produção 

58 meses CONTRATADA 
Conclusão da 

fase 7 

 

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Seq  Fases Atividades Entregas Pagamentos 

1 

P
R

O
J
E

T
O

 D
E

 I
M

P
L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

PLANEJAMENTO 

Levantamento das tabelas 

corporativas e demais 

regras de negócio 

1.1 – Plano de configuração 

10% do valor total do 

projeto de implantação 

Plano de testes e 

implantação 
1.2 – Plano de testes e implantação 

Elaboração do programa de 

capacitação, com devida 

carga horária, para uso dos 

recursos fornecidos pelo 

sistema 

1.3 – Plano de capacitação 

2 PARAMETRIZAÇÃO 
Configuração do sistema e 

perfis de acesso 

2.1 – Sistema e perfis de acesso 

configurados 

5% do valor total do projeto 

de implantação 

3 
MIGRAÇÃO DOS 

DADOS 

Migração dos dados da 

solução anterior para a atual 

3.1 – Extração dos dados 

10% do valor total do projeto 

de implantação 

3.2 – Carga dos dados migrados 

(de/para) 

3.3 – Validar dados migrados 

4 TESTES 

Elaboração dos roteiros de 

testes 
4.1 – Roteiros de testes 

10% do valor total do 

projeto de implantação 

Disponibilização de 

ambiente de testes 
4.2 – Ambiente de testes 

Realização dos testes 
4.3 – Registro de erros/não 

conformidades 

Correção dos erros 

encontrados na fase de 

Testes 

4.4 – Erros corrigidos 

4.5 – Validação e Assinatura do 

termo de aceite dos testes de 

homologação 

5 HOMOLOGAÇÃO Teste integrado da solução 
5.1 – Aceitação e Assinatura do 

termo de aceite da solução 

5% do valor total do projeto 

de implantação 

6 CAPACITAÇÃO Capacitação dos usuários 
6.1 – Material didático nas mídias 

especificadas – entrega/validação 

10% do valor total do projeto 

de implantação 
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 6.2 – Ambiente de capacitação 

disponível  

6.3 – Capacitação  

6.4 – Listas de presença e resultado 

das avaliações  

6.5 - Tutorial online por perfil alvo 

7 IMPLANTAÇÃO 

Disponibilização da solução 

no ambiente externo 

contratado em perfeito 

funcionamento 

7.1 – Sistema disponibilizado em 

ambiente de produção da 

CONTRATADA 50% do valor total do projeto 

de implantação 
7.2 – Validação e Assinatura do 

termo de homologação da solução 

8 

HOSPEDAGEM E 

OPERAÇÃO COM 

SUPORTE DE AMBIENTE 

EM NUVEM 

Liberação de acesso a 

solução por usuários nos 

diversos perfis 

Manutenção corretiva 

Atendimento de suporte aos 

administradores 

8.1 - Disponibilização de solução 

Valores mensais a partir da 

conclusão do projeto de 

implantação 

(58 meses) 

As fases descritas no Cronograma acima, serão pagas de acordo com os critérios definidos no 

ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS. 

  



     

 

 

 

11/63 

           Superintendência de Auditoria Interna - SUAU 

                Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 

Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação – COQI 

Departamento de TI Interna – DPTI 

 

 

 7. CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1. PERFIS ALVO 
 

• Perfil Administrador: 

• Manter a configuração da solução; 

• Conceder permissões de acesso. 

• Perfil Gestor: 

• Acessar a todas as informações registradas na base de dados da solução; 

• Realizar as edições, aprovações, consultas de auditorias; 

• Realizar a gestão de todo o processo de auditoria. 

• Perfil Auditor: 

• Editar as auditorias de sua responsabilidade; 

• Consultar às auditorias pendentes, canceladas e regularizadas; 

• Registrar as críticas e sugestões nas auditorias em andamento. 

• Perfil Auditado: 

• Consultar às recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Registrar respostas nas recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Homologar respostas nas recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Encaminhar as respostas homologadas para avaliação da Auditoria Interna. 

• Perfil Consulta: 

• Consultar as informações registradas na solução; 

• Tempo de permissão de acesso atribuído ao perfil, caso seja para acesso temporário 

destinado aos membros dos órgãos de controle interno e externo. 

7.2. PLANEJAMENTO 
 

A CONTRATADA deverá se reunir com os gestores técnico e administrativo do contrato, gestor 

do projeto e com o órgão responsável por gestão de treinamento e desenvolvimento, na cidade 
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 do Rio de Janeiro, em local a ser definido pela DATAPREV, no prazo máximo de até 5(cinco) 

dias úteis, contados a partir do dia seguinte da solicitação formal da DATAPREV. A data da 

reunião deverá ser agendada em comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 

Nesta reunião a CONTRATADA deverá fazer alinhamento - junto à Área de Gestão de 

Treinamento e Desenvolvimento da DATAPREV - dos itens referentes à capacitação técnica, 

tais como: instrutoria, material didático, infraestrutura e local de realização, avaliação, 

conteúdo programático e carga horária por perfil, cronograma de execução e demais 

informações pertinentes ao processo de capacitação. 

Em até 05(cinco) dias úteis, após a realização da reunião, a CONTRATADA deverá 

encaminhar, por meio eletrônico, o Plano de Capacitação, em que conste, para cada turma a 

ser executada, todas as informações acima mencionadas e, no que diz respeito ao 

cronograma, as ações que antecedem a sua execução, a saber: entrega de material didático, 

credenciais dos instrutores e as respectivas etapas de validação. 

O Plano de Capacitação deve conter ainda: os requisitos tecnológicos necessários para o 

pleno funcionamento da infraestrutura da capacitação como, por exemplo, a capacidade das 

máquinas, memória RAM, softwares adicionais que precisam estar instalados. 

Em até 5(cinco) dias úteis, a partir do recebimento formal do Plano de Capacitação, a 

DATAPREV deverá se manifestar sobre sua aprovação. Caso seja necessário, será concedido 

à CONTRATADA um novo prazo de até 3(três) dias úteis para eventuais ajustes e 

reapresentação da documentação reprovada. A versão definitiva do Plano de Capacitação 

será a versão aprovada pela Área de Treinamento e Desenvolvimento e Gestor Técnico da 

DATAPREV. 

A qualquer tempo, mudanças no cronograma de implantação da solução contratada poderão 

ensejar modificações no Plano de Capacitação inicialmente validado. Nestes casos, a 

CONTRATADA deverá fazer nova reunião de alinhamento junto à Área de Gestão de 

Treinamento e Desenvolvimento e com representantes da Área de Negócio da 

DATAPREV envolvida no projeto de implantação a fim de repactuar novas datas sem 

prejuízo para os prazos estabelecidos no capítulo de Capacitação deste TR. 

7.3. INFRAESTRUTURA DE TREINAMENTO 
 

Ficará a cargo da CONTRATADA providenciar o local de realização do treinamento, seja em 

suas próprias instalações ou em instalações de terceiros. Em qualquer dos casos, o local 
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 deverá estar situado em zona considerada de fácil acesso e bem servida de opções de 

transporte público, observando-se a distância máxima de até 10 km(dez quilômetros) das 

unidades da DATAPREV nos seguintes locais passíveis de capacitação: 

LOCALIDADE ENDEREÇO 

Rio de Janeiro 
R. Prof. Álvaro Rodrigues, 460, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ – CEP 

22280-040 

Distrito 
Federal 

Setor de Autarquias Sul, quadra 1, bloco E/F, Brasília, DF – CEP 70070-
931 

Quanto à infraestrutura física, o local deverá dispor de: 

a) Climatização adequada, com regulagem de temperatura; 

b) Adequado isolamento acústico, de forma a impedir que ruídos externos venham a 

 prejudicar a atenção dos treinandos e, consequentemente, o aprendizado; 

c) Banheiro masculino e feminino separados e em boas condições de funcionamento e 

 limpeza; e 

d) Mobiliário (cadeiras e mesas) ergonômico e adequado para uso de computador. 

Quanto à infraestrutura tecnológica e de ensino, o local deverá oferecer equipamentos com 

adequada configuração técnica capaz de suportar de maneira eficaz e ininterrupta o 

funcionamento da solução e demais softwares necessários, direta ou indiretamente, à 

transmissão dos conhecimentos, tendo em vista a satisfatória contemplação dos objetivos da 

capacitação, exigindo-se: 

a) Um computador por treinando, tanto em atividades teóricas quanto práticas; 

b) Rede local wireless conectada à internet, com sinal estável e velocidade compatível 

com o fluxo de dados que será exigido pelas atividades a serem desenvolvidas; 

c) Ambientes de máquinas virtuais adequadamente configurados e em pleno 

funcionamento, caso sejam utilizados; 

d) Projetor multimídia; e 

e) Quadro branco e ou lousa interativa. 

As turmas de capacitação deverão ser realizadas no local estabelecido na versão definitiva do 

Plano de Capacitação. O local poderá ser alterado, desde que seja realizado, em comum 
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 acordo, entre a CONTRATADA e a DATAPREV. Neste caso, a CONTRATADA deverá 

comunicar formalmente à DATAPREV sobre o local onde a capacitação será ministrada, com 

antecedência mínima de 15(quinze) dias corridos do início da realização. 

A DATAPREV reserva-se o direito de realizar, se julgar necessária, visita de vistoria ao local 

em que deverá ocorrer a capacitação de forma a se assegurar do atendimento de todas as 

exigências aqui relacionadas à infraestrutura. 

Caso a DATAPREV constate algum problema ou irregularidade durante a vistoria, notificará a 

CONTRATADA, que terá o prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do dia 

seguinte à confirmação de recebimento da notificação, para sanar tais problemas ou para 

providenciar um novo local. Se tais ações não forem tomadas pela CONTRATADA, a 

realização da capacitação estará suspensa até que a DATAPREV aprove definitivamente as 

instalações. 

Caso, no decorrer das capacitações, sejam identificados problemas no local que contrariem os 

requisitos expressos neste Termo de Referência e afetem a qualidade do serviço, a 

DATAPREV poderá exigir a sua mudança ou imediata suspensão da turma devendo ser 

prontamente atendida pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar ambiente de treinamento para treinamento no software 

que reflita o ambiente de homologação após todos as etapas de testes terem sido finalizadas 

e após concluída a homologação propriamente dita. As funcionalidades a serem treinadas 

deverão ser similares àquelas que estarão no ambiente de produção. 

7.4. INSTRUTORIA 
 

A CONTRATADA deverá apresentar para Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV documentos com os dados e credenciais do instrutor, 

demonstrando possuir as qualificações e expertise necessárias para bem capacitar os usuários 

no pleno manuseio da ferramenta. 

As certificações apresentadas, caso aplicadas, devem estar válidas durante todo o período de 

prestação do serviço da capacitação técnica. 

Caso seja necessário, a CONTRATADA poderá apresentar documentação de mais de um 

profissional habilitado. 
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 A entrega da documentação deverá ser realizada com a antecedência mínima de 15(quinze) 

dias úteis do início da realização da respectiva capacitação, sem os quais não se iniciam as 

turmas. 

É vedada a alteração de instrutor sem prévia comunicação e concordância da DATAPREV, 

estando um eventual substituto sujeito ao mesmo processo de verificação descrito 

anteriormente. 

A capacitação técnica deverá ser ministrada em língua portuguesa obrigatoriamente.  

7.5.  COMPOSIÇÃO DE TURMAS E DISCIPLINAS 
 

A capacitação técnica deverá contemplar turmas fechadas, com no máximo 12 (doze) 

participantes em cada uma, a ser realizada sob demanda, organizadas por perfil, 

considerando as cargas horárias e conteúdos programáticos elaborados e apresentados pela 

CONTRATADA no Plano de Capacitação, em conjunto com a DATAPREV, devendo abranger 

no mínimo o quadro a seguir: 

Perfil Objetivos do Treinamento. 

Ao final do curso, os participantes 
deverão estar aptos a: 

Carga 
Horária 
mínima 

Total 
previsto de 

Participantes 

Administradores da 
Solução  

• Manter a configuração da solução; 
• Conceder permissões de acesso. 

24h 4 

Auditores 
• Editar as auditorias de sua 

responsabilidade; 
• Consultar às auditorias pendentes, 

canceladas e regularizadas; 
• Registrar as críticas e sugestões nas 

auditorias em andamento. 

24h 25 

Gestores de 
Auditoria 

• Acessar a todas as informações 
registradas na base de dados da solução; 

• Realizar as edições, aprovações, 
consultas de auditorias; 

• Realizar a gestão de todo o processo de 
auditoria. 

24h 10 

Auditados 
Ensinar os auditados a: 

• Consultar às recomendações de 
auditoria sob sua responsabilidade; 

• Registrar respostas nas 
recomendações de auditoria sob sua 
responsabilidade; 

• Homologar respostas nas 
recomendações de auditoria sob sua 
responsabilidade; 

• Encaminhar as respostas homologadas 
para avaliação da Auditoria Interna. 

24h 15 
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 A capacitação técnica provida deverá abordar todos os componentes da solução fornecida, 

devendo ainda estar de acordo com a utilização da solução instalada no ambiente da 

DATAPREV, incluindo parametrizações e customizações.  A ementa de cada curso deverá ser 

detalhada na reunião de alinhamento anteriormente referida. 

A carga horária de cada turma poderá ser elevada após avaliação da ementa pelo órgão 

responsável por treinamento e desenvolvimento da DATAPREV, e a critério da mesma poderá 

também ser fracionada por diferentes turmas de um mesmo perfil. A execução de treinamentos 

com carga horária inferior à mínima dependerá de prévia autorização da DATAPREV mediante 

justificativa a ser encaminhada pela CONTRATADA órgão responsável por treinamento e 

desenvolvimento. 

Para o perfil de Auditores, deverão ser realizadas tantas turmas quantas forem necessárias 

para que todo o quadro de auditores seja treinado presencialmente. 

Se necessário, a CONTRATADA deverá executar mais de uma turma de capacitação 

simultaneamente para cumprir os prazos acordados neste Termo. 

As turmas de capacitação deverão ser realizadas durante a vigência contratual, conforme 

estabelecido no cronograma de execução aprovado pela DATAPREV na versão definitiva do 

Plano de Capacitação. Este cronograma poderá sofrer alterações, desde que essas sejam 

realizadas em comum acordo entre a CONTRATADA e a DATAPREV. 

Destaca-se que as turmas de capacitação somente serão executadas após concluída a 

etapa de homologação da ferramenta e suas funcionalidades que serão objeto do 

treinamento. Na hipótese de haver funcionalidades com pendências na homologação, a 

CONTRATADA deverá obrigatoriamente adicionar ao plano de capacitação turmas extras a 

serem executadas antes da entrada em produção da solução. 

As turmas deverão ser realizadas no horário compreendido entre 09:00 e 18:00 horas - Horário 

de Brasília, de segunda a sexta-feira, em turno integral ou parcial. Conforme prática de 

mercado, as horas de intervalo para almoço dos treinandos não deverão ser computadas para 

fins de cálculo da carga horária. 

7.6.  MATERIAL DIDÁTICO 
 

A CONTRATADA deverá fornecer o material didático de acompanhamento detalhado, original 

do desenvolvedor da ferramenta, quando cabível, preferencialmente em português (Brasil), 

contendo todos os assuntos abordados na capacitação. Entende-se como material didático, 



     

 

 

 

17/63 

           Superintendência de Auditoria Interna - SUAU 

                Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 

Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação – COQI 

Departamento de TI Interna – DPTI 

 

 

 apostilas, manuais, livros textos, dentre outros de semelhante natureza, destinados a facilitar 

ou complementar o aprendizado. Na ausência de publicação em português (Brasil), será 

aceito apenas material em inglês, desde que acompanhado de versão sintética em português 

contendo as principais funcionalidades. 

As apostilas ou manuais, deverão ser oferecidas em formato eletrônico e/ou impresso, a critério 

da DATAPREV, em quantidade idêntica ao número de treinandos de cada turma, com 

conteúdo oficial do fabricante e atualizado, de acordo com a versão da solução a ser 

ministrada. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar à DATAPREV o material didático em até 10(dez) dias 

úteis antes do início da capacitação para fins de validação técnica e pedagógica. As etapas 

de correções ou adequações na versão entregue deverão ser previstas e negociadas em 

comum acordo, devendo constar no cronograma de execução da capacitação. Os prazos de 

validação por parte da DATAPREV não poderão ser inferiores a 3(três) dias úteis. 

Após a conclusão da capacitação, mediante solicitação formal da DATAPREV, a 

CONTRATADA deverá fornecer cópia da apresentação em formatos padrão de mercado (PDF, 

DOC, PPT ou HTML). 

O material didático das soluções customizadas – se aplicável - para a DATAPREV, no todo ou 

em parte, somente terão sua validação final após a conclusão da etapa de testes prevista no 

projeto de implantação. 

De forma a otimizar o treinamento dos usuários em potencial do sistema de auditoria e, 

considerando a quantidade e a dispersão do público alvo a ser auditado, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar em até 10(dez) dias úteis antes do início da capacitação, os Tutoriais  

online por Perfil Alvo de curta duração, em formato responsivo e HTML5, contendo a 

simulação dos procedimentos a serem executados no software. O Tutorial deve ser 

elaborado e editado com softwares de captura de telas que permitam exibir a navegação passo 

a passo guiada por instruções sobre toda a variedade de campos e botões a serem explorados 

pelo usuário, fazendo uso de recursos didáticos como balões de diálogo, caixas de texto, 

ícones, imagens, elementos de realce, locução e legenda. 

A entrega dos Tutoriais, bem como as atividades de validação deste material, deverão ser 

acordadas na reunião de alinhamento, sendo parte integrante do Plano de Capacitação. 
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 A DATAPREV poderá, a seu critério, reproduzir trechos do material didático utilizado, 

resguardada a divulgação das devidas fontes, tendo em vista a realização de repasses internos 

de conhecimentos aos seus empregados. 

7.7. AVALIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 
 

Tendo em vista a avaliação da qualidade do treinamento, o nível de satisfação dos 

participantes, o aceite e a medição do serviço, a DATAPREV, com o auxílio da 

CONTRATADA, aplicará após cada turma Avaliação de Reação (ANEXO V) em todos os 

treinandos. 

Quatro fatores serão objeto de avaliação, sendo eles:  

• Programa e Metodologia - Avalia a percepção dos participantes com relação à 

importância do tema, ao tempo destinado à abordagem do conteúdo programático e 

se os objetivos do curso foram alcançados. 

• Instrutoria – Avalia a satisfação dos participantes com relação à atuação do instrutor 

durante a capacitação, tanto em relação aos seus conhecimentos técnico sobre o tema 

quanto à sua habilidade didático-pedagógica e de interação com a turma. 

• Organização – Avalia a satisfação dos participantes com relação às técnicas didáticas 

utilizadas, a qualidade dos recursos, materiais didáticos e as condições da 

infraestrutura do ambiente de treinamento. 

• Autoavaliação - Avalia a percepção dos participantes quanto à aquisição de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades por meio da capacitação, bem 

como, a segurança para a sua aplicação e relevância do conteúdo abordado. 

Cada fator será composto por um conjunto de itens que deverão ser avaliados por meio da 

atribuição de valores numéricos, em uma escala de 1(um) a 10(dez), sendo 1 TOTALMENTE 

INSATISFEITO, e 10, TOTALMENTE SATISFEITO. 

A critério da DATAPREV, poderá haver modificação nos itens da avaliação. Nesta hipótese, o 

formulário será apresentado pela área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento da 

DATAPREV na reunião de alinhamento de capacitação. 

Caso a CONTRATADA, para fins próprios, tenha a necessidade de mensurar outros fatores 

não previstos na avaliação padrão da DATAPREV, ela poderá utilizar o seu próprio formulário, 

porém este não será utilizado para aprovação da capacitação por parte da DATAPREV. 
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 Com base nas informações registradas pelos participantes no Formulário de Avaliação da 

DATAPREV, a Área de Gestão de Treinamento e Desenvolvimento emitirá o Relatório 

Consolidado da Avaliação de Reação. 

7.8. GARANTIA DA CAPACITAÇÃO 
 

O resultado da capacitação será considerado INSATISFATÓRIO quando pelo menos uma das 

situações abaixo ocorrer: 

• Média de, pelo menos, dois fatores inferior a “7”, excluindo-se o fator 

AUTOAVALIAÇÃO;  

• Média do fator INSTRUTORIA inferior a “7” ou; 

• Média final da turma inferior a “7”, excluindo-se do cálculo a média do fator 

AUTOAVALIAÇÃO. 

As necessidades de refazer turmas presenciais, se houver, serão solicitadas pela DATAPREV 

mediante a apresentação dos resultados tabulados e consolidados das avaliações de reação 

correspondentes, em que sejam apresentadas as médias dos fatores bem como a média final 

da ação. 

A CONTRATADA será obrigada a realizar, sem ônus para a DATAPREV, nova capacitação 

para todas as turmas em que ficar configurado resultado INSATISFATÓRIO, salvo se, por 

decisão do Gestor Técnico do Contrato e da Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV, for adotada medida complementar que venha sanar o 

problema.  

Em caso de nova capacitação, esta deverá acontecer segundo um novo calendário a ser 

definido pela DATAPREV, sendo automaticamente suspenso o calendário inicialmente 

planejado para as próximas turmas, caso haja, até que seja sanado o problema. 

7.9. DOS CERTIFICADOS E LISTAS DE PRESENÇA 
 

A cada turma executada, a CONTRATADA deverá enviar à DATAPREV cópia da lista de 

presença e dos certificados de conclusão dos treinandos. 

Os certificados originais deverão ser entregues diretamente aos treinandos, em meio físico 

(impresso) e/ou digital. A não ser que haja uma critérios expressamente diferentes por parte 
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 do desenvolvedor, ressalta-se que somente os treinandos que obtiverem percentual de 

presença igual ou superior a 75%(setenta e cinco por cento) deverão recebê-lo. 

A lista de presença deverá ser assinada pelos participantes em cada um dos dias e turnos 

(manhã/tarde) de treinamento em que estiveram presentes e, ao término da turma, pelo 

instrutor. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá à DATAPREV, como CONTRATANTE: 

• Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias para o cumprimento das etapas 

previstas neste Termo de Referência e fazer descrição das expectativas em relação ao 

produto antes da execução do serviço; 

• Aprovar, previamente, todas as etapas do processo de implantação da solução, dentro do 

prazo determinado, além de fiscalizar o cumprimento do contrato e receber formalmente 

todos os serviços conforme especificação do Termo de Referência; 

• Aprovar, previamente, e receber, formalmente, todos os serviços conforme especificação 

do Termo de Referência; 

• Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA às suas dependências para 

execução dos serviços referentes ao objeto deste Contrato; 

• Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos fortuitos e de força 

maior, justificados e aceitos pela DATAPREV, não deverão ser interrompidos;  

• Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos serviços, 

excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão ser 

confirmados, por escrito, no prazo de até três dias úteis; 

• Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que 

se fizerem necessários à execução dos serviços; 

• Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

• Programar e conduzir reuniões de alinhamento com a CONTRATADA; 

• Comunicar a CONTRATADA, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis antes do início de 
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 cada turma de capacitação, a relação de treinandos, para que sejam iniciados todos os 

preparativos necessários a adequada prestação do serviço, ressalvados os casos fortuitos 

e de força maior; 

• Informar data, local e conteúdo das capacitações aos participantes envolvidos; 

• Fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço/objeto contratual, comunicando a 

CONTRATADA toda e qualquer deficiência e/ou irregularidade relacionada com a entrega 

do objeto, diligenciando nos casos que exigirem providencias corretivas; 

• Aferir a qualidade da capacitação por meio do Formulário de Avaliação de Reação e emitir 

o Relatório Consolidado da Avaliação de Reação, ao final de cada turma; 

• Efetuar o pagamento do serviço prestado e consignado no instrumento de contrato, 

considerados os termos da Lei 13.303/2016. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à empresa CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

• Ceder à DATAPREV os direitos de uso não exclusivo da Solução de Auditoria Interna, a 

partir do contrato celebrado, durante a vigência do mesmo; 

• No ato da contratação, quantificar e qualificar, sob forma de currículo resumido (mínimo 

de nome, formação e experiência), em papel timbrado da CONTRATADA os profissionais 

que serão alocados na DATAPREV para a execução dos serviços contratados, no prazo 

máximo de 02(dois) dias úteis; 

• Declarar, no prazo máximo de até 05(cinco) dias após a assinatura do contrato, as 

especificações das instalações, infraestrutura e recursos materiais do Datacenter, que 

estarão à disposição para a execução dos serviços contratados; 

• Declarar, no prazo máximo de até 05(cinco) dias após a assinatura do contrato, que tem 

condições de garantir a segurança das informações que serão armazenadas no 

Datacenter; 

• Providenciar que todos os produtos deste Termo de Referência sejam entregues à 

DATAPREV, no período de 9h às 18h, aos cuidados do Gestor do Contrato Técnico ou a 

quem ele designar; 

• A cada entrega de produto, anexar o protocolo específico denominado Termo de Aceite, 

devidamente assinado e carimbado; 
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 • Manter todo o material produzido para a DATAPREV sob condições reservadas, não 

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

sigilo sobre todas as informações obtidas junto a DATAPREV; 

• Garantir o sigilo e a inviolabilidade dos dados e das informações da DATAPREV 

armazenados e mantidas pela CONTRATADA, de acordo com o ANEXO III - Termo de 

Sigilo utilizado pela Dataprev, constante neste Termo de Referência 

• Apresentar-se em local, dia e hora, para execução dos serviços, objeto do presente 

Contrato, sempre que solicitada pela DATAPREV, e entregar as peças e/ou serviços 

dentro do prazo previsto pela mesma, sob pena de multa nos termos da Lei 13.303/2016; 

• Responsabilizar-se pelas despesas dos encargos sociais, previdenciários, tributários, 

referentes aos honorários da execução dos serviços, despesas com deslocamentos, 

equipamentos, e outros que incidam sobre o objeto do presente Contrato; 

• Responder por danos dolosos ou culposos causados aos bens da DATAPREV, a sua 

imagem ou de terceiros, por seus funcionários e/ou terceiros que estejam trabalhando sob 

sua orientação e durante a execução dos serviços; 

• Reparar, às suas expensas, os serviços rejeitados pela DATAPREV, efetuados em 

discordância com o estabelecido pela DATAPREV ou por quem esta substabelecer 

competência de decisão; 

• Manter as condições de habilitação durante a vigência do Contrato; 

• Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao objeto do 

Contrato; 

• Substituir qualquer funcionário em caso de ausências injustificadas, legais ou férias, de 

maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços, garantindo o 

cumprimento dos prazos; 

• Levar imediatamente ao conhecimento da DATAPREV qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, 

bem como, comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, 

eventualmente, venha a ocorrer; 

• Diligenciar para que seus funcionários ou prepostos tratem os servidores e usuários 

ocupantes das dependências da DATAPREV com atenção, presteza e urbanidade; 

• Substituir o funcionário cujo comportamento seja prejudicial, inconveniente ou insatisfatório 
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 à disciplina da DATAPREV ou ao interesse do serviço público ou, ainda, incompatíveis 

com o exercício das atribuições que lhes forem atribuídas; 

• Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica sobre acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que ocorrido nas dependências da DATAPREV; 

• Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade ativa ou passiva para com 

a DATAPREV, haja vista que a inadimplência da CONTRATADA com referência aos 

encargos estabelecidos nas condições anteriores não transferem a responsabilidade por 

seu pagamento à DATAPREV, nem poderá onerar o objeto do Contrato firmado; 

• Obedecer às normas e rotinas da DATAPREV, em especial as que disserem respeito à 

segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e procedimento 

físicos de armazenamento e transporte das informações existentes ou produzidas durante 

a execução dos serviços; 

• Reconhecer, como prestador de serviço, por força de Contrato, sem vinculação direta com 

as atividades desenvolvidas, que todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será 

de exclusiva propriedade da DATAPREV; 

• Custear as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos profissionais que 

estarão alocados na execução dos serviços especificados neste Termo de Referência; 

• Enviar “backup” de todo ambiente à CONTRATADA de maneira periódica, 

semestralmente. Caso a solução armazene arquivos de imagens, vídeos, documentos, etc, 

fora do SGBD, esses arquivos deverão ser encaminhados em meio magnético adequado; 

• Comparecer a reuniões de alinhamento sobre a capacitação nas dependências da 

DATAPREV, sempre que solicitada, tendo em vista a definição de procedimentos relativos 

à adequada entrega do serviço; 

• Providenciar toda a infraestrutura física e tecnológica necessária à entrega do serviço de 

capacitação; 

• Para cursos presenciais, servir um coffee break por turno, por turma; 

• Ministrar, na totalidade, o conteúdo programático contratado das capacitações; 

• Emitir o certificado de conclusão dos cursos presenciais em nome de cada participante 

que apresentar o percentual mínimo requerido; 
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 • Encaminhar à DATAPREV os documentos comprobatórios de realização de cada turma 

(Lista de Presença e Certificados); 

• Refazer as turmas que não forem bem avaliadas, de acordo com os critérios “Da Garantia 

do Treinamento”, em novo período a ser acordado com a DATAPREV; 

• Disponibilizar versão final homologada e arquivos fonte dos Tutoriais online por perfil alvo, 

compatível com a versão do software configurada na DATAPREV. 

• Atualizar o Tutorial sempre que necessário durante a vigência do contrato; 

• Responder, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva responsável pelas 

obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais utilizados na execução 

dos serviços objeto do contrato, ficando a DATAPREV isenta de toda e qualquer 

responsabilidade; 

• Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades que porventura 

venham a ser apontadas pela DATAPREV no decorrer da execução do serviço; 

• Comunicar ao Gestor Técnico do Contrato e da Área de Gestão de Treinamento e 

Desenvolvimento da DATAPREV quaisquer problemas e ocorrências, sejam originadas 

dos treinandos ou de si mesma, que possam prejudicar ou impossibilitar o bom andamento 

dos cursos;  

• Preservar, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições 

habilitadoras que lhe deram ensejo. 

10. GESTOR DO CONTRATO 

Fica responsável pela gestão do contrato técnico, o titular do Departamento de TI Interna – DPTI 

da DATAPREV. 

Fica responsável pela gestão do contrato administrativo, o titular da Divisão de Gestão e 

Fiscalização Administrativa de Contratos – DGFC da DATAPREV. 

Ficam responsáveis pela fiscalização administrativa do contrato, empregados designados pelo 

gestor da Divisão de Gestão e Fiscalização Administrativa de Contratos – DGFC. 

11. PENALIDADES 

• Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados às entregas das 

fases de Planejamento e Parametrização contidas no item 6 – Cronograma Físico-

Financeiro deste Termo de Referência causado pela CONTRATADA. 
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 O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova multa, aplicadas 

cumulativamente conforme o caso. O cálculo do valor da multa variará de acordo com o 

número de dias úteis de atraso, conforme descrito abaixo: 

a) Para atrasos de até 10(dez) dias: multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia do valor 

total do Projeto de Implantação; 

b) Para atrasos superiores a 10(dez) dias: a multa descrita na alínea “a”  será 

substituída por multa de 0,25%(vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, até o limite 

máximo de 5%(cinco por cento) do valor total do Projeto de Implantação  

• Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados à entrega da fase de 

Migração de Dados contida no item 6 – Cronograma Físico-Financeiro deste Termo 

de Referência causado pela CONTRATADA. 

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

conforme descrito abaixo: 

a) Para atrasos de até 10(dez) dias: multa de 0,2%(dois décimos por cento) ao dia do 

valor total do Projeto de Implantação; 

b) Para atrasos superiores a 10(dez) dias: a multa descrita na alínea “a”  será 

substituída por multa de 0,5%(cinco décimos por cento) ao dia, até o limite máximo de 

10% (dez por cento) do valor total do Projeto de Implantação. 

• Será aplicada multa pelo descumprimento dos prazos relacionados às entregas das 

fases de Testes, Homologação e Implantação contidas no item 6 – Cronograma 

Físico-Financeiro deste Termo de Referência causado pela CONTRATADA. 

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

conforme 

descrito abaixo: 

a) Para atrasos de até 10(dez) dias: multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia do 

valor total do Projeto de Implantação; 

b) Para atrasos superiores a 10 dez) dias: a multa descrita na alínea “a”  será 

substituída por multa de 1%(um por cento) ao dia, até o limite máximo de 10%(dez por 

cento) do valor total do Projeto de Implantação. 

• Nos demais casos de inexecução contratual/pedido de compras, parcial ou total, de forma 

injustificada, não acobertada pelos itens deste Termo de Referência, será aplicada a multa 

de até 10%(dez por cento) sobre o valor da parcela não executada; 

• À suspensão do direito de licitar e de contratar com a DATAPREV por prazo não excedente 
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 de 02 (dois) anos, a ser fixado no ato da suspensão, segundo a natureza e a gravidade da 

falta, quando a CONTRATADA cometer falta grave, sob a perspectiva da DATAPREV; 

• Rescindido o contrato, por culpa da CONTRATADA, não caberá direito à retenção do 

material ou à indenização, de acordo com a Lei 13.303/2016; 

• Rescindido o contrato, por ato unilateral, acarretará as consequências previstas na Lei 

13.303/2016, sem prejuízo das demais sanções; 

• A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme preceitua a 

Lei 13.303/2016; 

• A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, sendo desnecessário um 

ato formal para constituir em mora, o contratado como inadimplente, conforme preceitua a 

Lei 13.303/2016; 

• As multas constantes no primeiro e no segundo subitem de Penalidades são meramente 

moratórias, não isentando a CONTRATADA do pagamento de perdas e danos pelos 

prejuízos que der causa; 

• As penalidades acima previstas não excluem aplicação de outras expressamente 

mencionadas no Pedido de Compra ou Contrato a ser assinado, quando cabível, entre a 

DATAPREV e a CONTRATADA. 

• Será aplicada multa de 1%(um por cento) ao dia útil, até o limite máximo de 10%(dez por 

cento) do valor de cada turma do item Capacitação, pelo descumprimento dos prazos 

relacionados no item 7 (Capacitação Técnica) deste Termo de Referência, causado pela 

CONTRATADA, exceto as alterações de prazos ocorridas de comum acordo entre a 

CONTRATADA e a DATAPREV. O descumprimento de cada prazo implicará em uma nova 

multa, aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

• Será aplicada multa decorrente das infrações outras, conforme descrições e percentuais 

apresentados na tabela abaixo: 
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Item Descrição da Infração referente à Capacitação Técnica 
% da multa sobre 
o valor da turma 
correspondente. 

1.  
Não entrega integral de carga horária de turma, com redução de até 15% do 

previsto. 
3 

2.  
Utilização de infraestrutura física e/ou tecnológica incompatível com o disposto 

neste termo. 
3 

3.  
Indisponibilização de material didático ou disponibilização de modelo diferente 

do validado ou incompatível com a solução configurada na DATAPREV. 
4 

4.  
Interrupção de treinamento por indisponibilidade, instabilidade da solução ou 

por uso incompatível de infraestrutura física e tecnológica com o disposto neste 
TR. 

5 

5.  
Não entrega de conteúdo programático na sua qualidade e/ou totalidade, 

inclusive por meio do tutorial online por perfil alvo. 
7 

 

12. SOLUÇÃO DE OCORRÊNCIAS (ANS) 

A CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos de nível de serviço:  

▪ Atendimento por telefone, ferramentas de teletrabalho, email e/ou chat, no horário de 

expediente da Dataprev (das 07:00 às 20:00 horas - horário de Brasília), de segunda a 

sexta-feira, excluindo-se feriados nacionais para diagnóstico e solução de não 

conformidades apresentadas pelo software e/ou ambiente ou dúvidas quanto ao 

funcionamento da solução contratada; 

▪ Os atendimentos por telefone, deverão possuir, no máximo, dois níveis: 

▪ Primeiro nível – atendente com conhecimento específico da solução e do 

ambiente CLIENTE; 

▪ Segundo nível – atendente especialista. 

▪ Os chamados terão a seguinte classificação e prazos no que tange ao nível de 

severidade. 

Severidade Grau Descrição 
Tempo de 

resposta 

1 Crítica 

Problema provoca interrupção nas operações dos 

usuários, não existindo alternativa à 

realização/conclusão dos trabalhos. 

2 horas 

corridas 

2 Alta 

Problema restringe a utilização da solução, entretanto 

não interrompe totalmente as operações dos usuários 

na execução das tarefas. 

5 horas 

corridas 
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3 Média 

Problema restringe a utilização da solução, entretanto as 

consequências não são críticas pois mantém as 

operações dos usuários na execução das tarefas ou 

existe alternativa à realização/conclusão dos trabalhos. 

12 horas 

corridas 

4 Baixa 
Problema gera pouco impacto na execução das 

tarefas. 

24 horas 

corridas 

 

▪ A solução dos problemas deverá ocorrer dentro dos prazos estipulados para as 

severidades na tabela anterior. Entende-se por solução dos problemas a disponibilidade 

do sistema em perfeitas condições de funcionamento; 

▪ Admite-se para todos os casos a adoção de solução de contorno (workaround), 

respeitados os prazos definidos para cada prioridade informada pela CONTRATANTE, 

sem prejuízo da implementação da solução definitiva cabível. 

▪ Em caso de impossibilidade de solução definitiva ou de contorno do problema dentro dos 

prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá, ainda dentro destes prazos, emitir um 

parecer com previsão do novo prazo para solução da ocorrência, contendo ainda o 

histórico de maior abrangência possível das atividades desenvolvidas desde a abertura 

do respectivo chamado. 

▪ Após avaliação deste parecer inicial, a CONTRATANTE decidirá sobre a sua 

aceitabilidade, estabelecendo em caso de aceitação, a periodicidade da emissão de 

pareceres posteriores, até o fechamento final do atendimento. Fica a critério do gestor do 

contrato o afastamento das penalidades, que passam a incidir no caso de não 

cumprimento dos prazos acordados.  

▪ Desde que acordado com a CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá, caso haja 

disponibilidade e respeitados os prazos definidos, atuar de forma remota utilizando-se das 

ferramentas homologadas na empresa para tal, visando maior celeridade no atendimento 

às demandas apresentadas. 
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12.1. PENALIDADES 
 

▪ O descumprimento dos prazos estabelecidos na tabela anterior incidirá as seguintes 

multas: 

Grau de 

Severidade 
% Multa 

1 

5% do valor retenção mensal do serviço em nuvem, 

multiplicado pelo número de horas corridas de 

indisponibilidade do serviço  

2 

3% do valor de retenção mensal do serviço em nuvem, 

multiplicado pelo número de horas corridas de 

indisponibilidade do serviço 

3 

1% do valor de retenção mensal do serviço em nuvem, 

multiplicado pelo número de horas corridas de 

indisponibilidade do serviço 

4 

0,5% do valor de retenção mensal do serviço em nuvem, 

multiplicado pelo número de horas corridas de 

indisponibilidade do serviço 

 

Obs.: A multa vigorará após o término do período de carência associado a cada nível de 

Severidade. 

 

 

13. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS, FATURAMENTO e PAGAMENTO 

• Após o recebimento do Termo de Aceite assinado pela DATAPREV referente as fases do 

Projeto de Implantação (Planejamento, Parametrização, Migração de dados, Testes, 

Homologação, Capacitação e Implantação), a CONTRATADA deverá emitir a fatura de 

prestação de serviços em até 10 (dez) dias. A CONTRATANTE efetuará o pagamento em 

15(quinze) dias após o recebimento da fatura; 

• Os pagamentos das fases de 1 a 7, do Projeto de Implantação, contidas na tabela do item 

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO serão devidos de acordo com o seguinte: 
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 ◦ Cada fase possui um percentual que representa parte do valor total do Projeto de 

Implantação; 

◦ Os pagamentos das fases 1 a 7 contidas no item 6 (CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO) serão devidos de acordo com os percentuais estabelecidos para 

cada fase e pagos no mês subsequente à conclusão de cada fase. 

• O serviço mensal de Hospedagem e Operação com Suporte de ambiente em nuvem 

(produção) deverá ser faturado até o 5º(quinto) dia útil do mês subsequente. Serão pagas 

pela CONTRATANTE em 15(quinze) dias após o recebimento da fatura; 

• Os serviços contratados deverão ser entregues mediante documentação fiscal hábil, nas 

especificações, local e prazo de entrega mencionada neste Termo de Referência e 

ratificada no Pedido de Compra (PC) ou Contrato; 

• Será indispensável mencionar o número do Pedido de Compra (PC) ou Contrato, em toda 

documentação referente à entrega do material; 

• Não serão aceitos produtos/serviços cujo fornecimento não tenha sido autorizado por 

Pedido de Compra (PC) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não esteja de acordo 

com os termos e condições estabelecidas; 

• Quanto aos serviços da fase de Capacitação Técnica, o faturamento ocorrerá mediante o 

envio pela DATAPREV do Relatório de Medição do serviço prestado pela CONTRATADA, 

após conclusão das turmas, desde que estas tenham sido avaliadas como 

SATISFATÓRIAS, e após homologação dos Tutoriais online por perfil alvo. 

14. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

• Fornecer, como requisito de habilitação na licitação, atestado de capacidade técnica, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem que a 

LICITANTE já forneceu ou está fornecendo satisfatoriamente serviços da mesma natureza 

ou similares ao da presente licitação, devendo o documento conter o nome, endereço e 

telefone de contato do atestador ou qualquer outro meio que permita à CONTRATANTE 

manter contato com a empresa atestante. 

15. HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

• A homologação da contratação será feita após a realização e aprovação da Prova de 

Conceito (POC), nas dependências da Dataprev no estado do Rio de Janeiro, envolvendo 
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 as atividades especificadas no ANEXO IV – TABELAS DE FUNCIONALIDADES PARA A 

PROVA DE CONCEITOS. 
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 16. ANEXOS 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS 

As funcionalidades relacionadas abaixo serão consideradas essenciais para esse processo: 

 

1.1. Realizar o Planejamento de Auditoria 

1.1.1. Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), contemplando os 

seguintes registros e controles: 

• Ações de auditorias internas previstas e respectivos objetivos; 

• Ações de desenvolvimento institucional e capacitações previstas para o fortalecimento das 

atividades da Auditoria Interna na entidade; 

• Origem da demanda; 

• Objetivo da auditoria, resultados esperados e especificação da forma, e com razoável 

segurança, as vulnerabilidades do objeto a ser auditado poderão ser mitigadas; 

• Escopo do trabalho, representatividade em termos relativos, amplitude dos exames a serem 

realizados, em relação ao universo de referência considerando o objeto a ser auditado; 

• Cronograma contendo a data estimada de início e término dos trabalhos; 

• Local de realização dos trabalhos de auditoria;  

• A previsão do dimensionamento da equipe que realizará o trabalho, especificando a 

quantidade de homens-hora de auditores a serem alocados em cada ação de auditoria e os 

conhecimentos específicos que serão requeridos para a realização dos trabalhos. 

1.1.2. Elaboração do planejamento de auditorias e seus respectivos programas, permitindo a 

classificação de importância da área a ser auditada, seus processos e resultados de auditorias 

anteriores, avaliação da relevância do processo auditado para a organização, atribuição de níveis de 

risco, registro dos controles internos existentes, a unidade que será auditada e etapas do trabalho; 

1.1.3. Cadastramento dos processos passíveis ou selecionados para realização de auditoria, 

atribuição de níveis de risco, seus controles, unidades, etapas, origens das auditorias, programas de 

trabalho e equipe de auditores; 

1.1.4. Registro das necessidades e propostas dos solicitantes (Gestores e demais proponentes), 

atividades que serão auditadas e respectivos detalhes, bem como a identificação dos aspectos 

relevantes da atividade/processo e o período de atividade de auditoria com base na avaliação de 

riscos definidos pela organização e/ou pela Auditoria Interna; 

1.1.5. Registro das alocações de auditores ou equipes de auditores vinculados aos processos e áreas, 

bem como as responsabilidades dos recursos envolvidos em cada auditoria e o local no qual será 

realizada. Estas alocações deverão ser compatíveis com os cronogramas gerados para cada recurso 

(auditor e auditado) e para cada auditoria planejada; 

1.1.6. Cadastramento da solicitação para realização de auditorias no PAINT, compreendendo o 

objeto, solicitante (Conselhos de Administração, Alta Gestão e demais Áreas Internas), entidade 
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 auditada, modalidade da auditoria, área da entidade auditada, categoria, prioridade, razão 

motivadora, diretrizes e períodos auditados; 

1.1.7. Cadastramento de solicitações externas para realização de auditorias não previstas no PAINT, 

compreendendo o objeto, solicitante (TCU, CGU, MPU e outros), entidade auditada, modalidade da 

auditoria, área da entidade auditada, categoria, prioridade, razão motivadora, diretrizes e períodos 

auditados; 

1.1.8. Os planejamentos devem ser baseados nos referenciais vigentes e definidos pela Controladoria 

Geral da União (CGU), atualmente alinhados à IN CGU n 03/2017 de 09/06/2017 (MOT/2017 – 

Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal); 

1.1.9. Disponibilização de calendários configuráveis registrando os feriados nacionais, estaduais e 

municipais, além da possibilidade de registrar dias para os quais não haverá atividade (“no working 

day”) considerando as localidades específicas; 

1.1.10. Registro da descrição do trabalho a ser realizado, o objetivo a ser alcançado, os resultados 

esperados e critérios de auditoria que o auditor deve seguir de cada auditoria planejada; 

1.1.11. Definição de pontos de controle a partir de itens previamente estabelecidos pela área de 

auditoria ou pelo solicitante ou mesmo legislações, instruções normativas ou determinações 

previamente armazenadas na solução de TIC adotada; 

1.1.12. Geração da matriz de riscos com base no cadastramento dos riscos e avaliações identificados 

na fase de análise; 

1.1.13. Criação e emissão de Ordens de Serviço para realização de auditorias, utilizando as 

informações previamente cadastradas no PAINT, assim como a permissão para registro de demais 

informações que devam ser ressaltadas para a execução da auditoria; 

1.1.14. Geração a partir de informações cadastradas no planejamento, do Plano de Trabalho e Plano 

de Auditoria (Programa de Auditoria), conforme modelos disponibilizados pela Controladoria Geral 

da União (CGU), além de permitir que seja realizada a validação e crítica desses documentos durante 

a fase de avaliação inicial do trabalho de auditoria proposto; 

1.1.15. Cadastramento dos Programas de Auditoria que possibilitarão a geração das matrizes de 

planejamento, permitindo a edição das mesmas (matrizes) para incluir, alterar ou excluir itens 

oriundos dos Programas de auditora. 

 

1.2. Gerenciar o processo de Execução de Auditoria: 

Para este processo serão definidas as fases de Planejamento, Execução e Comunicação dos 

resultados, devendo ser atendidas as seguintes funcionalidades: 

1.2.1. Acompanhamento dos programas de trabalho, com base nos pontos de auditoria e 

recomendações cadastrados; 

1.2.2. Inclusão de novos procedimentos de programas de trabalho durante a execução da auditoria; 
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 1.2.3. Registro das horas utilizadas pelos auditores nos trabalhos de auditoria ou outras atividades, 

com possibilidade de suspensão do trabalho e a respectiva contabilização das horas empregadas no 

mesmo, considerando também a possibilidade de reiniciar a atividade e respectiva contabilização 

das horas (“time sheet”), a qualquer momento durante a execução da auditoria; 

1.2.4. Apresentação de lista dos procedimentos do programa de trabalho da auditoria; 

1.2.5. Especificação da fundamentação legal para cada procedimento; 

1.2.6. Registro das informações relacionadas aos resultados, evidências, ocorrências, boas práticas, 

oportunidades de melhoria, não conformidades, recomendações, conclusões e níveis de controle 

utilizados e respectivos comentários das auditorias realizadas; 

1.2.7. Atribuição de relevância para cada procedimento executado, considerando a área auditada e 

o respectivo processo; 

1.2.8. Inclusão de manifestação do auditado para cada constatação e recomendação; 

1.2.9. Acompanhamento do processo de auditoria e suas ocorrências, permitindo a visualização, 

edição e a exclusão de acordo com níveis de permissões de acesso; 

1.2.10. Alteração/substituição da área auditada, permitindo a rastreabilidade da área de origem da 

auditoria; 

1.2.11. Controle e monitoramento dos prazos e resultados das atividades e dos planos de ação, 

classificados por categorias customizáveis e passíveis de alterações pelos usuários, segundo os 

respectivos níveis de acesso e permissões; 

1.2.12. Notificação dos envolvidos na auditoria pelas ações cadastradas e relacionadas às situações 

identificadas a partir das avaliações realizadas nos trabalhos de auditoria; 

1.2.13. Controle das interrupções e reinício das auditorias, com manutenção da linha de base 

(“baseline”) inicial, considerando o período planejado para execução da atividade; 

1.2.14. Geração de Relatório de Auditoria formal, aprovado pelo gestor autorizado, a partir das 

informações cadastradas durante a execução da auditoria, permitindo que sejam realizadas 

validação/crítica destes documentos pelos envolvidos na atividade; 

1.2.15. Geração dos pontos de auditoria a partir dos pontos de controle selecionados pela equipe de 

auditoria e previamente aprovados pelo gestor da auditoria detentor do perfil correspondente; 

1.2.16. Registro de todos os documentos, informações das auditorias e seus resultados em 

repositório próprio, com bloqueio de quaisquer alterações após o encerramento do processo de 

auditoria, possibilitando as consultas desses registros, segundo os perfis e autorizações de acesso 

ao sistema; 

1.2.17. Notificação de conclusão do trabalho informando os apontamentos, permitindo a inclusão 

de documentos ou referenciando registros específicos no sistema; 

1.2.18. Apresentação de lista dos procedimentos do programa de trabalho, constatações e 

recomendações da auditoria, status (revisados, não revisados, aprovados, reprovados); 

1.2.19. Disponibilização do histórico do processo de auditoria realizado; 
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 1.2.20. Gerenciamento das etapas do processo de planejamento, de atividades isoladas ou de planos 

de ações desde o registro até a aprovação; 

1.2.21. Registro dos benefícios financeiros (economias obtidas; desperdícios evitados; etc) 

decorrentes da implementação da recomendação para futura contabilização e registro do efetivo 

benefício no momento da conclusão da recomendação a partir das medidas adotadas pelas áreas 

gestoras; 

1.2.22. Registro dos benefícios não-financeiros (melhoria de controles; melhoria de processos; etc) 

decorrentes da implementação da recomendação para futura contabilização e registro do efetivo 

benefício no momento da conclusão da recomendação a partir das medidas adotadas pelas áreas 

gestoras; 

1.2.23. Encaminhamento de recomendações de auditoria envolvendo ações consideradas como 

críticas, para a tempestiva adoção das medidas pelas áreas gestoras, mesmo com o trabalho de 

auditoria permanecendo em execução; 

1.2.24. Realização da avaliação do risco envolvido na análise de cada trabalho de auditoria, a partir 

dos fatores de risco fornecidos pela equipe de auditoria. 

 

1.3. Monitorar o processo de Acompanhamento de Auditoria (Follow-up): 

As funcionalidades listadas abaixo são necessárias para o correto funcionamento do processo de 

Acompanhamento. 

 

1.3.1. Cadastramento das ações de auditorias externas realizadas pelos órgãos de controle (internos 

e externos), compreendendo o objeto, solicitante (TCU, CGU, MPU e outros), entidade auditada, 

modalidade da auditoria, área da entidade auditada, categoria, prioridade, razão motivadora, 

diretrizes e períodos auditados; 

1.3.2. Notificação aos gestores (auditados/clientes da auditoria) responsáveis por atividades 

pendentes com seus respectivos prazos, monitorando as respostas via e-mail corporativo, 

considerando a periodicidade das ações definidas a partir das configurações realizadas no sistema 

pelos usuários autorizados (auditores e gestores da Auditoria Interna); 

1.3.3. Funcionalidades para a realização do Monitoramento e gestão das comunicações 

encaminhadas pelo sistema aos auditados (Clientes da auditoria);  

1.3.4. Gestão do ciclo de vida dos incidentes e não conformidades associadas às recomendações 

indicadas nas auditorias e quaisquer registros ou ações executadas sobre as mesmas; 

1.3.5. Edição de informações ou de documentos em cada objeto de acompanhamento (plano de 

ação/apontamento), tanto para registro de cobrança ao auditado como das repostas desses às 

recomendações de auditoria em andamento e sob sua gestão, além do registro da avaliação da 

Auditoria Interna para ações informadas; 
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 1.3.6. Alteração da área responsável, prazos de atendimento e de diligenciador, permitindo ainda o 

registro da motivação da alteração em cada plano de ação/apontamento; 

1.3.7. Geração do Plano de Ação da Auditoria tanto para ações previstas no planejamento quanto 

para ações incluídas diretamente na fase de acompanhamento, oriundas de órgãos externos. 

1.3.8. Consultas gerenciais com exportações para formatos consagrados (Planilhas eletrônicas, PDF, 

Editores de texto e Formatos das ferramentas de automação de escritório), segundo definições dos 

usuários autorizados e disponibilizadas para todos os usuários do sistema, segundo critérios 

definidos para cada necessidade (ad-hoc). 

 

1.4. Outros requisitos relevantes: 

1.4.1. Realização de “checklist” das etapas e/ou atividades realizadas, exibindo status associados pelo 

sistema ou pelos usuários detentores dos perfis necessários para tal; 

1.4.2. Atualização e registro das Áreas gestoras da Dataprev possibilitando a associação ou alteração 

em qualquer etapa do processo de trabalho (planejamento, execução, comunicação dos resultados 

e acompanhamento); 

1.4.3. Registro do histórico de comentários realizados entre auditor, revisor e auditados 

(gestores/clientes), incluindo data e horário dos registros; 

1.4.4. Geração de relatórios de auditoria contendo as avaliações das manifestações dos auditados, 

além das conclusões definitivas da Auditoria Interna sobre as análises realizadas durante o trabalho 

da auditoria e respectiva busca de solução em conjunto com os gestores; 

1.4.5. Realização de consultas às documentações e demais informações de auditorias registradas na 

base de dados da solução a partir de pesquisas por campos chaves (exemplos: atividade, órgão de 

auditoria, solicitante, equipe técnica, tipo de auditoria, unidade auditada, área, subárea, fase de 

preenchimento e demais informações disponíveis e eleitas para as pesquisas de forma ad-hoc), além 

de busca textual pelos campos registrados ou definidos pelos usuários do sistema; 

1.4.6. Registro dos comentários e pareceres em cada fase do processo de auditoria em andamento; 

1.4.7. Realização de fluxo de trabalho para aprovações das auditorias, incluindo notificações e 

configuração de prazos para cada ação (workflow); 

1.4.8. Geração, edição e armazenamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

(RAINT), considerando os registros das auditorias internas e órgãos externos, mantidos no acervo de 

informações do sistema; 

1.4.9. Geração de relatórios e consultas “ad-hoc” de acordo com a estrutura lógica da base de dados, 

segundo os perfis dos usuários do sistema, permitindo a livre seleção e construção de artefatos, sem 

que sejam necessários conhecimentos ou capacitações específicas de TIC (modo usuário); 

1.4.10. Agregação de dados e análises estatísticas como gráficos, histogramas, faixas, classificações, 

e demais formas de apresentação consagradas pelo mercado; 
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 1.4.11. Filtragem dos dados para a apresentação nos relatórios, considerando valores e intervalos de 

tempo (anos, meses, semanas, dias); 

1.4.12. Reordenação dos dados das consultas, considerando os campos mais relevantes das etapas 

do processo de auditoria; 

1.4.13. Exportação dos relatórios, consultas e qualquer informação registrado na base do sistema em 

formatos que possam ser reconhecidos pelas extensões dos pacotes de escritório Microsoft Office, 

Open Office e Libre Office, além das extensões mais difundidas no mercado, por exemplo a extensão 

PDF. 

1.4.14. Geração de relatórios de gestão de acompanhamento das recomendações tais como: apontes 

pendentes, apontes regularizados, auditorias concluídas, sumário trimestral, recomendações, 

artefatos gerados por etapa dos processos de auditoria, assim como relatórios sintéticos e analíticos 

de informações relacionadas às auditorias, podendo ser categorizados por órgãos externos ou áreas 

da Dataprev com suas respectivas organizações hierárquicas; 

1.4.15. Geração de Relatório de Auditoria formal contendo no mínimo as seguintes informações: 

número da ordem de serviço, ano do plano de ação, status, score, além de: 

• Registro da atividade com os seguintes campos: descrição do projeto, fonte, prazo desejado, 

motivo, solicitante, data de solicitação e órgão de auditoria; 

• Detalhamento dos riscos registrados nos trabalhos de auditoria; 

• Os objetivos da auditoria, aspectos a serem ressaltados, classificação, tipo de auditoria, 

recursos estimados, perfis necessários, equipe, data início, data final, prazo, data início real, 

data final real, duração em dias, custo da auditoria, quantidade de pontos de auditoria e 

suas recomendações, e quantidade de planos de ação; 

• Manifestação dos gestores a partir das informações cadastradas durante a execução da 

auditoria. 

1.4.16. Emissão do relatório do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT). 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

As funcionalidades relacionadas abaixo serão consideradas essenciais para esse processo: 

1.1. Integração 

1.1.1. A solução contratada deverá possibilitar a integração com bases de dados de origem de 

sistemas corporativos legados e principais ERPs de mercado, como SAP/Hana, Totvs/Protheus e 

Oracle a fim de viabilizar a comunicação com módulos de pessoas (empregados), financeiro e 

contábil e a estrutura organizacional, utilizando arquitetura tecnológica a ser definida pela 

CONTRATANTE; 

1.1.2. As ações e custos para eventuais integrações serão suportados pelos valores orçados para o 

suporte técnico mensal. 

 

1.2. Usabilidade 

1.2.1. A solução será disponibilizada no idioma Português do Brasil; 

1.2.2. A solução deverá possuir “funções de ajuda” para orientar o usuário nos casos de dúvidas na 

utilização/navegação da solução; 

1.2.3. Disponibilização de manual on-line com conceitos e explicações sobre suas funcionalidades; 

1.2.4. A solução deverá utilizar as nomenclaturas/nomes de campos e demais informações de 

auditoria utilizados pela CONTRATANTE ou pelo mercado; 

1.2.5. A estrutura da navegação deverá seguir uma sequência lógica dentro das etapas de 

planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento (follow-up), porém, a 

solução deve permitir a inclusão de novos processos de auditoria independentemente de sua 

inclusão na etapa de planejamento; 

1.2.6. A solução deverá possuir mecanismos de proteção contra ocorrências danosas decorrentes de 

erro do usuário, tais como consistência de valores de entrada, regras de validação e integridade 

referencial. 

 

1.3. Compatibilidade e Interoperabilidade 

1.3.1. A solução deverá ser acessível através das versões mais atuais dos principais navegadores 

(“browsers”) de mercado como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, 

e Apple Safari, todos sempre na versão mais atual. 

 

1.4. Configuração do sistema 
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 1.4.1. A CONTRATADA deverá realizar a configuração da solução, incluindo a “alimentação” de todas 

as tabelas corporativas da solução, perfis de acesso, idioma, calendários, data/hora, assim como as 

demais informações de parametrização necessárias ao perfeito funcionamento da solução; 

1.4.2. Perfis de Acesso: 

O Administrador concederá permissões de acessos à solução de acordo com os perfis abaixo com 

tempo de vigência da permissão. 

• Perfil Administrador: 

• Manter a configuração da solução; 

• Conceder permissões de acesso. 

• Perfil Gestor: 

• Acessar a todas as informações registradas na base de dados da solução; 

• Realizar as edições, aprovações, consultas de auditorias; 

• Realizar a gestão de todo o processo de auditoria. 

• Perfil Auditor: 

• Editar as auditorias de sua responsabilidade; 

• Consultar às auditorias pendentes, canceladas e regularizadas; 

• Registrar as críticas e sugestões nas auditorias em andamento. 

• Perfil Auditado: 

• Consultar às recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Registrar respostas nas recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Homologar respostas nas recomendações de auditoria sob sua responsabilidade; 

• Encaminhar as respostas homologadas para avaliação da Auditoria Interna. 

• Perfil Consulta: 

• Consultar as informações registradas na solução; 

• Tempo de permissão de acesso atribuído ao perfil, caso seja para acesso temporário 

destinado aos membros dos órgãos de controle interno e externo. 

1.4.3. A CONTRATADA deverá utilizar o protocolo de envio de e-mail por IMAP. SMTP ou POP. 

 

1.5. Rastreabilidade 

1.5.1. A solução contratada deverá possuir registros lógicos com gravações de logs e trilhas de 

auditoria realizadas pelos usuários no sistema, armazenando as informações de, pelo menos, 

identificação do usuário, data, hora, conteúdo anterior das alterações, durante o período de vigência 

do contrato; 

1.5.2. A solução contratada deverá possuir auditoria com consultas dos registros de log e trilhas de 

auditoria para usuários com perfil de auditoria;  

1.5.3. Os registros de acesso físico ao local de hospedagem da solução contratada poderão ser 

solicitados pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 dias úteis, e em qualquer 
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 periodicidade que julgar necessário, devendo a CONTRATADA captar e manter estes registros 

atualizados;  

1.5.4. Os registros de acesso lógico da solução contratada poderão ser solicitados pela 

CONTRATANTE a qualquer momento e em qualquer periodicidade que julgar necessário, devendo 

a CONTRATADA captar e manter estes registros atualizados. A solução deverá realizar o registro de 

data, hora e identificação dos usuários das ações executadas no software; 

1.5.5. A solução deverá realizar exclusão de acesso de usuário de forma somente lógica e não física, 

sendo mantidos os registros históricos de acesso dos usuários suspensos ou excluídos. 

1.6. Segurança 

1.6.1. A CONTRATADA deverá garantir as propriedades de DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE, 

CONFIDENCIALIDADE, AUTENTICIDADE e de NÃO REPÚDIO das informações da CONTRATANTE 

durante a hospedagem dos documentos e durante todo o ciclo de interoperabilidade da solução 

com os sistemas e com os usuários da CONTRATANTE e com usuários externos à CONTRATANTE 

que participam do processo de aprovação de documentos da mesma; 

1.6.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da contratação, documento descritivo com os 

procedimentos que compreendem a gestão da infraestrutura e segurança do ambiente onde será 

instalada a solução, incluindo o controle de acesso aos ambientes, como também o monitoramento 

da utilização dos recursos do Data Center;  

1.6.3. A conexão entre o ambiente da CONTRATANTE e o servidor do fornecedor será baseada no 

protocolo criptografado HTTPS/SSL v1.2 ou superior garantindo a segurança no trânsito de dados; 

1.6.4. A autenticação utilizará a Solução de Diretório Corporativo localizada nos Centros de 

Processamento da CONTRATANTE; 

1.6.5. A solução deve permitir o uso de um serviço de Single Sign-On (SSO) usando CAS versão 3.5.2 

ou superior (Central Authentication Service – www.jasig.org/cas) para as aplicações a partir da 

autenticação; 

1.6.6. A solução deverá suportar padrão “Security Assertion Markup Language” (SAML), versão 1.1 ou 

2.0, para trocas de autorização e autenticação;  

1.6.7. As informações classificadas pela CONTRATANTE como reservadas somente poderão ser 

armazenadas se estiverem criptografadas com algoritmo a ser definido ou aprovado pela 

CONTRATANTE;  

1.6.8. A solução deve prover um mecanismo contra negação de serviço (DOS/DDOS). Além disso, a 

CONTRATADA deverá apresentar teste de vulnerabilidade/penetração (pentest) realizado nos 

últimos 12 meses e, a partir da contratação, a CONTRATADA deverá apresentar anualmente o 

referido teste; 

1.6.9. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, relatórios de 

análise de vulnerabilidade do ambiente host (nuvem) e da solução de auditoria; 
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 1.6.10. A solução deve permitir autenticação com certificado digital da ICP-Brasil; 

1.6.11. A solução deve registrar a tentativa de acessos não autorizados. Os registros de acesso não 

autorizados à solução contratada poderão ser solicitados pela CONTRATANTE a qualquer momento 

e periodicidade que julgar necessário, devendo a CONTRATADA captar e manter estes registros 

atualizados; 

1.6.12. A solução contratada deverá permitir desconexão automática com consequente destruição 

da seção do usuário após determinado período. O período para realização desta desconexão 

automática deverá ser configurável pelo gestor da solução; 

1.6.13. A CONTRATADA garantirá que os dados e configurações do ambiente de software utilizados 

pela solução contratada estarão virtualmente isolados dos demais clientes atendidos pelo 

hospedeiro da mesma solução ou de outras soluções nele hospedadas; 

1.6.14. A CONTRATADA deverá comprovar documentalmente que o ambiente hospedeiro da solução 

contratada possui controle de vírus e ameaças instalado e operativo; 

1.6.15. Nenhuma informação poderá ser alterada, descartada ou publicada pela CONTRATADA. O 

descarte das informações existentes só deverá ser realizado em caso de descontinuidade do serviço. 

1.7. Tratamento de erros 

1.7.1. A solução deverá possuir rotinas de check point e restart, de forma a manter a devida 

integridade e segurança da solução nos casos de interrupção de funcionamento não prevista; 

1.7.2. A solução deve dispor de rotinas de críticas, exibindo mensagens de confirmação, advertências 

e de erro. 

1.8. Backup 

1.8.1. Possuir política de backup, com cópias disponíveis tanto em disco, para restauração mais ágil, 

quanto em fitas, para garantir cópia em outro dispositivo e posterior armazenamento em uma 

localidade “off-site”; 

1.8.2. Enviar backup de todo ambiente à CONTRATADA sempre que solicitado. Caso a solução 

armazene arquivos de imagens, vídeos, documentos, fora do SGBD, esses arquivos deverão ser 

encaminhados em mídia adequada; 

1.8.3. Operações de rotinas de backup devem ser realizadas diariamente, on-line e em duplicidade, 

fora do horário de expediente da CONTRATANTE, que compreende das 7 (sete) às 20 (vinte) horas 

(horário de Brasília), de segunda a sexta-feira. Os backups deverão ser armazenados durante o 

período de vigência do contrato; 

1.8.4. O ambiente de hospedagem da solução, como também a guarda das respectivas cópias de 

segurança e, caso haja, a replicação dos dados deverão ser em território brasileiro; 
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 1.8.5. A CONTRATADA deverá apresentar o plano de disaster recovery contendo minimamente: 

1. Como o plano é ativado; 

2. As pessoas responsáveis por ativar o plano;  

3. O procedimento que esta pessoa deve adotar ao tomar esta decisão: 

3.1. As pessoas que devem ser consultadas antes desta decisão ser tomada;  

3.2. As pessoas que devem ser informadas quando a decisão for tomada;  

3.3. Quem vai para onde e quando;  

3.4. Quais serviços estão disponíveis, aonde e quando, incluindo como a organização 

mobilizará seus recursos externos e de terceiros;  

3.5. Como e quando esta informação será comunicada;  

3.6. Procedimentos detalhados para soluções manuais, recuperação da solução e serviços;  

3.7. Fluxo das atividades e ações a serem tomadas antes e durante a ativação do plano;  

3.8. Análise de riscos e ações de mitigação.  

1.9. Testes e Segregação de Ambientes 

1.9.1. A CONTRATADA deverá cuidar para que o uso da nova solução tecnológica passe por uma 

extensiva etapa de testes, conduzidos para validar se os requisitos e as especificações estão sendo 

corretamente implementados e garantir que a solução desenvolvida atenderá às expectativas 

funcionais, operacionais e de manutenção da CONTRATANTE. Tal medida visa reduzir os riscos 

existentes no projeto, além de possibilitar a verificação da solução;  

1.9.2. O provedor de serviços em nuvem deverá fornecer, além do ambiente de produção destes 

serviços, ambiente segregado para testes e homologação de tais serviços.  

1.9.3. A CONTRATADA deverá adotar técnicas e ferramentas para testes de regressão a fim de evitar, 

por exemplo, defeitos em funcionalidades já implantadas e testadas em versões anteriores.  

1.9.4. A CONTRATADA deverá planejar e estruturar os testes seguindo um plano de teste, cenários 

de teste, condições de teste e resultados esperados, planilha de controle de ciclo de testes e roteiro. 

1.9.5. A CONTRATADA deverá enviar o planejamento de testes, incluindo os roteiros de testes, casos 

de testes e massas de testes; 

1.9.6. A CONTRATADA deverá enviar as evidências de realização dos testes de homologação de 

acordo com o planejamento encaminhado à CONTRATANTE. 

1.10. Disponibilidade e Performance 

1.10.1. O Data Center, utilizado pela solução da CONTRATADA, deve possuir a certificação Tier III, 

que garante a disponibilidade de 99,982% de solução; 

1.10.2. A solução deverá estar disponível 7 (sete) dias na semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia; 



     

 

 

 

43/63 

           Superintendência de Auditoria Interna - SUAU 

                Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 

Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação – COQI 

Departamento de TI Interna – DPTI 

 

 

 1.10.3. Operações de atualização de software e/ou de infraestrutura devem, ser realizadas nos finais 

de semana ou fora do horário de expediente da CONTRATANTE, que compreende das 7 (sete) às 20 

(vinte) horas (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira; 

1.10.4. A solução da CONTRATADA deverá garantir escalabilidade do ambiente de infraestrutura, 

devendo suportar no mínimo 60 (sessenta) usuários ativos e concorrentes. Consideram-se usuários 

concorrentes aqueles que estão com suas sessões abertas na solução ao mesmo tempo. 

1.10.5 A solução contratada deverá ser capaz de suportar a execução de, ao menos, 30(trinta) 

transações simultâneas on-line dentro do tempo de 1s (um segundo) independentemente do 

número total de usuários conectados no ambiente da solução. Consideram-se transações 

simultâneas àquelas on-line dentro de um mesmo intervalo de tempo, no caso, 1s (um segundo). 

Uma transação deverá ter tempo de resposta máximo de 1/30s (um trinta avos de segundo) para as 

transações on-line, sem a concorrência de outras aplicações no uso da mesma infraestrutura e um 

link de internet com velocidade de 100Mb/s (cem megabits por segundo) e independentemente do 

número total de usuários conectados no ambiente da solução. Estão excluídos desta restrição os 

relatórios e as consultas de informações gerenciais. 

São exceções a estas restrições de desempenho as transações que envolvem a produção de 

relatórios gerenciais ou de Business Inteligence. 

1.10.6. A limitação de usuários, caso exista, não poderá ser inferior ao número estimado de 60 

(sessenta) usuários ativos. 

1.11. Migração de dados 

1.11.1. Migração de todos dados históricos da solução utilizada pela empresa atualmente para a 

nova solução contratada, ou seja, realizar a importação das informações necessárias para o 

acompanhamento das auditorias realizadas anteriormente estando as mesmas em andamento ou 

concluídas. 

1.12. Descontinuidade dos serviços 

No caso de descontinuidade dos serviços, a CONTRATADA se obriga ao seguinte: 

1.12.1. Encaminhar as informações constantes no sistema para a CONTRATANTE, na data de término 

do efetivo do contrato: 

• Disponibilizar as bases de dados em banco de dados consagrados no mercado, tais como 

Oracle, PostgreSQL ou SQLServer em local a ser definido pela CONTRATANTE.  

1.12.2. Exclusão dos dados: 

• Após a migração dos dados, a CONTRATADA se obriga a excluir todas as informações/dados 

vinculadas à solução contratada de seu ambiente;  
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 • O descarte de informações deve ser realizado de acordo com a norma ISO 27002:2005 e 

aderente à legislação pertinente. 

1.13. Monitoramento e Gestão 

1.13.1. A solução ofertada deverá possuir os seguintes requisitos de monitoramento e gestão: 

• Indicadores e estatísticas de acesso; 

• Controle de acesso de usuários de acordo com perfis preestabelecidos; 

• Certificação e validação de usuários. 

1.13.2. A CONTRATANTE deverá ter acesso às informações supracitadas. 

1.14. Proteção legal quanto ao uso da solução e confidencialidade das informações 

1.14.1. A CONTRATADA deverá apresentar a relação dos recursos (hardware e softwares) e demais 

componentes que serão utilizados na solução contratada, comprovar a autorização de uso e/ou 

propriedade desses recursos, devendo ainda atender os seguintes itens: 

• A CONTRATADA deverá assinar termo, assumindo inteira responsabilidade pela contratação, 

aquisição ou propriedade dos componentes que fazem parte da solução deste contrato, 

eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilização quanto ao uso indevido de 

softwares ou soluções não autorizadas e que envolvam questões de propriedade intelectual; 

• A vigência dos componentes que exijam licenciamento de uso, deverá obrigatoriamente 

atender, no mínimo, ao prazo de vigência do serviço ora contratado; 

• A inclusão ou alteração de componentes, durante a vigência do contrato do serviço, deverá 

ser obrigatoriamente comunicado à CONTRATANTE, devendo, neste caso, ser observadas as 

exigências descritas nos itens anteriores; 

• Caso necessário o uso de certificados digitais, os mesmos serão providenciados pela 

CONTRATANTE, cabendo a contratada a disponibilização da infraestrutura para permitir aos 

usuários a utilização desses certificados; 

• A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade, a ser anexado ao Termo de 

Referência. 
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ANEXO III – TERMO DE SIGILO 

ANEXO III – TEMO DE SIGILO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

PROCESSO Nº 

 

 

 

TERMO DE SIGILO VINCULADO AO CONTRATO XX.XXXX.20XX. 

 

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste Termo o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as 

obrigações a serem observadas pela contratada, doravante denominada PARTE RECEPTORA, no 

que diz respeito ao trato de informações sigilosas, disponibilizadas pela contratante, doravante 

denominada PARTE REVELADORA, por força dos procedimentos necessários para a execução do 

objeto do Contrato Principal celebrado entre as partes. 

 

 

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Contrato principal 
Contrato celebrado entre as partes, ao qual este Termo de Sigilo se 

vincula. 

Informação 

Conjunto de dados organizados de acordo com procedimentos 

executados por meios eletrônicos ou não, que possibilitam a 

realização de atividades específicas e/ou tomada de decisão. 

Informação sigilosa 
Aquelas que estão submetidas à restrição de acesso público, cujo 

conhecimento e divulgação estão regidos por esse instrumento. 

Informação pública 
Aquelas cujo acesso é irrestrito, obtidas por divulgação pública, 

observados os canais oficiais autorizados para tal. 

Sigilo 

Propriedade de que a informação não seja disponibilizada ou 

revelada a pessoa física ou jurídica, sistema, órgão ou entidade não 

autorizada e credenciada. 

 

 

Cláusula Terceira – DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

 

§1º Serão consideradas como informações sigilosas, toda e qualquer informação, revelada a 

outra parte por razão da execução do contrato, contendo ou não marcação ou rótulo de grau de 
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 sigilo. O termo “informação” abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em linguagem 

computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, 

podendo incluir, mas não se limitando, a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, 

código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias, 

modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as 

atividades da contratante e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes 

ou não ao Contrato Principal, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos 

seus empregados, a PARTE RECEPTORA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser 

confiada durante e em razão das atuações de execução do Contrato Principal celebrado entre as 

partes. 

 

§2º A PARTE RECEPTORA compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar ou 

dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer 

empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal, em qualquer nível 

hierárquico de sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas informações, 

que se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato Principal. 

 

§3º As estipulações e obrigações contidas neste Termo não serão aplicadas a qualquer 

informação que seja comprovadamente de domínio público, exceto se decorrer de ato ou omissão 

do beneficiado ou tenha sido comprovada e legitimamente recebida de terceiros, estranhos ao 

presente instrumento ou ainda informações resultantes de pesquisa pelo beneficiado. 

 

 

Cláusula Quarta – DA EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE 

 

§1º A PARTE RECEPTORA se obriga a: 

 

a)  Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos 

os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas 

derivadas, a divulgação ou utilização das informações sigilosas por seus agentes, representantes ou 

por terceiros; e 

 

b)  Comunicar à PARTE REVELADORA, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer 

divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das informações, por determinação judicial ou 

ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão competente. 

 

 

Cláusula Quinta – DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

§1º A PARTE RECEPTORA se compromete e se obriga a utilizar a informação sigilosa revelada 

pela PARTE REVELADORA exclusivamente para os propósitos da execução do Contrato Principal, 

em conformidade com o disposto neste deste Termo. 
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 §2º A PARTE RECEPTORA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação 

sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da PARTE REVELADORA. 

 

§3º A PARTE RECEPTORA se compromete a obter o aceite formal dos funcionários que atuarão 

direta ou indiretamente na execução do Contrato Principal sobre a existência deste Termo bem como 

da natureza sigilosa das informações e dar ciência a PARTE REVELADORA dos documentos 

comprobatórios quando solicitado. 

 

§4º A PARTE RECEPTORA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias a proteção da 

informação sigilosa, bem como para evitar e prevenir a revelação a terceiros. 

 

§5º A PARTE RECEPTORA deverá, quando requerido pela PARTE REVELADORA, proceder com 

o imediato descarte de forma irreversível, incluindo todas e quaisquer cópias eventualmente 

existentes em qualquer suporte de todas as informações sigilosas sob sua custódia referentes ao 

contrato principal. 

 

 

Cláusula Sexta – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§1º Surgindo divergências quanto a interpretação do acordo pactuado neste instrumento ou 

quanto a execução das obrigações dele decorrentes ou, se constatados casos omissos, as partes 

buscarão solucionar as divergências de acordo com os princípios de boa fé, da equidade, da 

razoabilidade e da economicidade. 

 

§2º O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, e salvo expressa 

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos conexos 

firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações, tal como aqui definidas. 

 

 

Cláusula Sétima – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

 

Ao assinar o presente instrumento, a PARTE RECEPTORA manifesta sua concordância no sentido de 

que: 

 

a)  O não exercício, por qualquer uma das Partes, de direitos assegurados neste instrumento não 

importará em renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para todos os efeitos 

de direito; 

 

b)  Todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pela legislação e 

regulamentação brasileiras pertinentes; 

 

c)  O presente Termo somente poderá ser alterado mediante termo aditivo firmado pelas partes; 
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 d)  Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a PARTE 

RECEPTORA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações pactuadas neste 

Termo de Sigilo, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em qualquer uma das 

situações tipificadas neste instrumento; 

 

e)  O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das 

informações disponibilizadas para a PARTE RECEPTORA, serão incorporados a este Termo, 

passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma 

proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas; e 

 

f)  Este Termo não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas 

afiliadas, nem em obrigação de divulgar informações sigilosas para a outra Parte, nem como 

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si. 

 

 

Cláusula Oitava – VIGÊNCIA 

 

O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de 

início das atividades pertinentes ao Contrato Principal, mantendo-se em vigor por prazo 

indeterminado, a não ser que haja disposição em contrário por escrito, estipulada pela PARTE 

REVELADORA mesmo após o término do Contrato Principal ao qual está vinculado. 

 

 

 

Local,      de                         de              . 

 

 

_________________________________________ 

EMPRESA DE TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - 

DATAPREV  

__________________________________________ 

PARTE RECEPTORA 
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 ANEXO IV – TABELAS DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS PARA PoC 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

PÁGINA DA 

DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICA 

DISPENSA 

COMPROVAÇÃO 

PRÁTICA (SIM/NÃO) 

1.1. Realizar o Planejamento de Auditoria     

1.1.1. Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), 

contemplando os seguintes registros e controles: 
    

Ações de auditorias internas previstas e respectivos objetivos     

Ações de desenvolvimento institucional e capacitações previstas para o fortalecimento 

das atividades da Auditoria Interna na entidade 
    

Origem da demanda     

Objetivo da auditoria, resultados esperados e especificação da forma, e com razoável 

segurança, as vulnerabilidades do objeto a ser auditado poderão ser mitigadas 
    

Escopo do trabalho, representatividade em termos relativos, amplitude dos exames a 

serem realizados, em relação ao universo de referência considerando o objeto a ser 

auditado     

Cronograma contendo a data estimada de início e término dos trabalhos     

Local de realização dos trabalhos de auditoria      

A previsão do dimensionamento da equipe que realizará o trabalho, especificando a 

quantidade de homens-hora de auditores a serem alocados em cada ação de auditoria e 

os conhecimentos específicos que serão requeridos para a realização dos trabalhos 
    

1.1.2. Elaboração do planejamento de auditorias e seus respectivos programas, 

permitindo a classificação de importância da área a ser auditada, seus processos e 

resultados de auditorias anteriores, avaliação da relevância do processo auditado para a 

organização, atribuição de níveis de risco, registro dos controles internos existentes, a 

unidade que será auditada e etapas do trabalho 

    

1.1.3. Cadastramento dos processos passíveis ou selecionados para realização de 

auditoria, atribuição de níveis de risco, seus controles, unidades, etapas, origens das 

auditorias, programas de trabalho e equipe de auditores; 
    

1.1.4. Registro das necessidades e propostas dos solicitantes (Gestores e demais 

proponentes), atividades que serão auditadas e respectivos detalhes, bem como a 

identificação dos aspectos relevantes da atividade/processo e o período de atividade de 

auditoria com base na avaliação de riscos definidos pela organização e/ou pela Auditoria 

Interna; 

    

1.1.5. Registro das alocações de auditores ou equipes de auditores vinculados aos 

processos e áreas, bem como as responsabilidades dos recursos envolvidos em cada 

auditoria e o local no qual será realizada. Estas alocações deverão ser compatíveis com 

os cronogramas gerados para cada recurso (auditor e auditado) e para cada auditoria 

planejada; 
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1.1.6. Cadastramento da solicitação para realização de auditorias no PAINT, 

compreendendo o objeto, solicitante (Conselhos de Administração, Alta Gestão e demais 

Áreas Internas), entidade auditada, modalidade da auditoria, área da entidade auditada, 

categoria, prioridade, razão motivadora, diretrizes e períodos auditados; 

    

1.1.7. Cadastramento de solicitações externas para realização de auditorias não previstas 

no PAINT, compreendendo o objeto, solicitante (TCU, CGU, MPU e outros), entidade 

auditada, modalidade da auditoria, área da entidade auditada, categoria, prioridade, 

razão motivadora, diretrizes e períodos auditados; 

    

1.1.8. Os planejamentos devem ser baseados nos referenciais vigentes e definidos pela 

Controladoria Geral da União (CGU), atualmente alinhados à IN CGU n 03/2017 de 

09/06/2017 (MOT/2017 – Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal); 

    

1.1.9. Disponibilização de calendários configuráveis registrando os feriados nacionais, 

estaduais e municipais, além da possibilidade de registrar dias para os quais não haverá 

atividade (“no working day”) considerando as localidades específicas; 
    

1.1.10. Registro da descrição do trabalho a ser realizado, o objetivo a ser alcançado, os 

resultados esperados e critérios de auditoria que o auditor deve seguir de cada auditoria 

planejada; 
    

1.1.11. Definição de pontos de controle a partir de itens previamente estabelecidos pela 

área de auditoria ou pelo solicitante ou mesmo legislações, instruções normativas ou 

determinações previamente armazenadas na solução de TIC adotada; 
    

1.1.12. Geração da matriz de riscos com base no cadastramento dos riscos e avaliações 

identificados na fase de análise; 
    

1.1.13. Criação e emissão de Ordens de Serviço para realização de auditorias, utilizando 

as informações previamente cadastradas no PAINT, assim como a permissão para registro 

de demais informações que devam ser ressaltadas para a execução da auditoria; 
    

1.1.14. Geração a partir de informações cadastradas no planejamento, do Plano de 

Trabalho e Plano de Auditoria (Programa de Auditoria), conforme modelos 

disponibilizados pela Controladoria Geral da União (CGU), além de permitir que seja 

realizada a validação e crítica desses documentos durante a fase de avaliação inicial do 

trabalho de auditoria proposto; 
    

1.1.15. Cadastramento dos Programas de Auditoria que possibilitarão a geração das 

matrizes de planejamento, permitindo a edição das mesmas (matrizes) para incluir, alterar 

ou excluir itens oriundos dos Programas de auditora. 
    

1.2. Gerenciar o processo de Execução de Auditoria:     

Para este processo serão definidas as fases de Planejamento, Execução e Comunicação 

dos resultados, devendo ser atendidas as seguintes funcionalidades: 
    

1.2.1. Acompanhamento dos programas de trabalho, com base nos pontos de auditoria 

e recomendações cadastrados; 
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1.2.2. Inclusão de novos procedimentos de programas de trabalho durante a execução da 

auditoria; 
    

1.2.3. Registro das horas utilizadas pelos auditores nos trabalhos de auditoria ou outras 

atividades, com possibilidade de suspensão do trabalho e a respectiva contabilização das 

horas empregadas no mesmo, considerando também a possibilidade de reiniciar a 

atividade e respectiva contabilização das horas (“time sheet”), a qualquer momento 

durante a execução da auditoria; 

    

1.2.4. Apresentação de lista dos procedimentos do programa de trabalho da auditoria;     

1.2.5. Especificação da fundamentação legal para cada procedimento;     

1.2.6. Registro das informações relacionadas aos resultados, evidências, ocorrências, boas 

práticas, oportunidades de melhoria, não conformidades, recomendações, conclusões e 

níveis de controle utilizados e respectivos comentários das auditorias realizadas; 
    

1.2.7. Atribuição de relevância para cada procedimento executado, considerando a área 

auditada e o respectivo processo; 
    

1.2.8. Inclusão de manifestação do auditado para cada constatação e recomendação;     

1.2.9. Acompanhamento do processo de auditoria e suas ocorrências, permitindo a 

visualização, edição e a exclusão de acordo com níveis de permissões de acesso; 
    

1.2.10. Alteração/substituição da área auditada, permitindo a rastreabilidade da área de 

origem da auditoria; 
    

1.2.11. Controle e monitoramento dos prazos e resultados das atividades e dos planos de 

ação, classificados por categorias customizáveis e passíveis de alterações pelos usuários, 

segundo os respectivos níveis de acesso e permissões; 
    

1.2.12. Notificação dos envolvidos na auditoria pelas ações cadastradas e relacionadas às 

situações identificadas a partir das avaliações realizadas nos trabalhos de auditoria; 
    

1.2.13. Controle das interrupções e reinício das auditorias, com manutenção da linha de 

base (“baseline”) inicial, considerando o período planejado para execução da atividade; 
    

1.2.14. Geração de Relatório de Auditoria formal, aprovado pelo gestor autorizado, a 

partir das informações cadastradas durante a execução da auditoria, permitindo que 

sejam realizadas validação/crítica destes documentos pelos envolvidos na atividade; 
    

1.2.15. Geração dos pontos de auditoria a partir dos pontos de controle selecionados pela 

equipe de auditoria e previamente aprovados pelo gestor da auditoria detentor do perfil 

correspondente; 
    

1.2.16. Registro de todos os documentos, informações das auditorias e seus resultados 

em repositório próprio, com bloqueio de quaisquer alterações após o encerramento do 

processo de auditoria, possibilitando as consultas desses registros, segundo os perfis e 

autorizações de acesso ao sistema; 

    

1.2.17. Notificação de conclusão do trabalho informando os apontamentos, permitindo a 

inclusão de documentos ou referenciando registros específicos no sistema; 
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1.2.18. Apresentação de lista dos procedimentos do programa de trabalho, constatações 

e recomendações da auditoria, status (revisados, não revisados, aprovados, reprovados); 
    

1.2.19. Disponibilização do histórico do processo de auditoria realizado;     

1.2.20. Gerenciamento das etapas do processo de planejamento, de atividades isoladas 

ou de planos de ações desde o registro até a aprovação; 
    

1.2.21. Registro dos benefícios financeiros (economias obtidas; desperdícios evitados; etc) 

decorrentes da implementação da recomendação para futura contabilização e registro 

do efetivo benefício no momento da conclusão da recomendação a partir das medidas 

adotadas pelas áreas gestoras; 

    

1.2.22. Registro dos benefícios não-financeiros (melhoria de controles; melhoria de 

processos; etc) decorrentes da implementação da recomendação para futura 

contabilização e registro do efetivo benefício no momento da conclusão da 

recomendação a partir das medidas adotadas pelas áreas gestoras; 

    

1.2.23. Encaminhamento de recomendações de auditoria envolvendo ações consideradas 

como críticas, para a tempestiva adoção das medidas pelas áreas gestoras, mesmo com 

o trabalho de auditoria permanecendo em execução; 
    

1.2.24. Realização da avaliação do risco envolvido na análise de cada trabalho de 

auditoria, a partir dos fatores de risco fornecidos pela equipe de auditoria. 
    

1.3. Monitorar o processo de Acompanhamento de Auditoria (Follow-up):     

As funcionalidades listadas abaixo são necessárias para o correto funcionamento do 

processo de Acompanhamento. 
    

1.3.1. Cadastramento das ações de auditorias externas realizadas pelos órgãos de 

controle (internos e externos), compreendendo o objeto, solicitante (TCU, CGU, MPU e 

outros), entidade auditada, modalidade da auditoria, área da entidade auditada, 

categoria, prioridade, razão motivadora, diretrizes e períodos auditados; 

    

1.3.2. Notificação aos gestores (auditados/clientes da auditoria) responsáveis por 

atividades pendentes com seus respectivos prazos, monitorando as respostas via e-mail 

corporativo, considerando a periodicidade das ações definidas a partir das configurações 

realizadas no sistema pelos usuários autorizados (auditores e gestores da Auditoria 

Interna); 
    

1.3.3. Funcionalidades para a realização do Monitoramento e gestão das comunicações 

encaminhadas pelo sistema aos auditados (Clientes da auditoria);  
    

1.3.4. Gestão do ciclo de vida dos incidentes e não conformidades associadas às 

recomendações indicadas nas auditorias e quaisquer registros ou ações executadas sobre 

as mesmas; 
    

1.3.5. Edição de informações ou de documentos em cada objeto de acompanhamento 

(plano de ação/apontamento), tanto para registro de cobrança ao auditado como das 

repostas desses às recomendações de auditoria em andamento e sob sua gestão, além 

do registro da avaliação da Auditoria Interna para ações informadas; 
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 1.3.6. Alteração da área responsável, prazos de atendimento e de diligenciador, 

permitindo ainda o registro da motivação da alteração em cada plano de 

ação/apontamento;     

1.3.7. Geração do Plano de Ação da Auditoria tanto para ações previstas no planejamento 

quanto para ações incluídas diretamente na fase de acompanhamento, oriundas de 

órgãos externos. 
    

1.3.8. Consultas gerenciais com exportações para formatos consagrados (Planilhas 

eletrônicas, PDF, Editores de texto e Formatos das ferramentas de automação de 

escritório), segundo definições dos usuários autorizados e disponibilizadas para todos os 

usuários do sistema, segundo critérios definidos para cada necessidade (ad-hoc). 

    

1.4. Outros requisitos relevantes:     

1.4.1. Realização de “checklist” das etapas e/ou atividades realizadas, exibindo status 

associados pelo sistema ou pelos usuários detentores dos perfis necessários para tal; 
    

1.4.2. Atualização e registro das Áreas gestoras da Dataprev possibilitando a associação 

ou alteração em qualquer etapa do processo de trabalho (planejamento, execução, 

comunicação dos resultados e acompanhamento); 
    

1.4.3. Registro do histórico de comentários realizados entre auditor, revisor e auditados 

(gestores/clientes), incluindo data e horário dos registros; 
    

1.4.4. Geração de relatórios de auditoria contendo as avaliações das manifestações dos 

auditados, além das conclusões definitivas da Auditoria Interna sobre as análises 

realizadas durante o trabalho da auditoria e respectiva busca de solução em conjunto 

com os gestores;     

1.4.5. Realização de consultas às documentações e demais informações de auditorias 

registradas na base de dados da solução a partir de pesquisas por campos chaves 

(exemplos: atividade, órgão de auditoria, solicitante, equipe técnica, tipo de auditoria, 

unidade auditada, área, subárea, fase de preenchimento e demais informações 

disponíveis e eleitas para as pesquisas de forma ad-hoc), além de busca textual pelos 

campos registrados ou definidos pelos usuários do sistema; 

    

1.4.6. Registro dos comentários e pareceres em cada fase do processo de auditoria em 

andamento; 
    

1.4.7. Realização de fluxo de trabalho para aprovações das auditorias, incluindo 

notificações e configuração de prazos para cada ação (workflow); 
    

1.4.8. Geração, edição e armazenamento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna (RAINT), considerando os registros das auditorias internas e órgãos externos, 

mantidos no acervo de informações do sistema; 
    

1.4.9. Geração de relatórios e consultas “ad-hoc” de acordo com a estrutura lógica da base 

de dados, segundo os perfis dos usuários do sistema, permitindo a livre seleção e 

construção de artefatos, sem que sejam necessários conhecimentos ou capacitações 

específicas de TIC (modo usuário); 

    

1.4.10. Agregação de dados e análises estatísticas como gráficos, histogramas, faixas, 

classificações, e demais formas de apresentação consagradas pelo mercado; 
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1.4.11. Filtragem dos dados para a apresentação nos relatórios, considerando valores e 

intervalos de tempo (anos, meses, semanas, dias); 
    

1.4.12. Reordenação dos dados das consultas, considerando os campos mais relevantes 

das etapas do processo de auditoria; 
    

1.4.13. Exportação dos relatórios, consultas e qualquer informação registrado na base do 

sistema em formatos que possam ser reconhecidos pelas extensões dos pacotes de 

escritório Microsoft Office, Open Office e Libre Office, além das extensões mais difundidas 

no mercado, por exemplo a extensão PDF. 

    

1.4.14. Geração de relatórios de gestão de acompanhamento das recomendações tais 

como: apontes pendentes, apontes regularizados, auditorias concluídas, sumário 

trimestral, recomendações, artefatos gerados por etapa dos processos de auditoria, assim 

como relatórios sintéticos e analíticos de informações relacionadas às auditorias, 

podendo ser categorizados por órgãos externos ou áreas da Dataprev com suas 

respectivas organizações hierárquicas; 

    

1.4.15. Geração de Relatório de Auditoria formal contendo no mínimo as seguintes 

informações: número da ordem de serviço, ano do plano de ação, status, score, além de: 
    

·         Registro da atividade com os seguintes campos: descrição do projeto, fonte, prazo 

desejado, motivo, solicitante, data de solicitação e órgão de auditoria; 
    

·         Detalhamento dos riscos registrados nos trabalhos de auditoria;     

·         Os objetivos da auditoria, aspectos a serem ressaltados, classificação, tipo de 

auditoria, recursos estimados, perfis necessários, equipe, data início, data final, prazo, data 

início real, data final real, duração em dias, custo da auditoria, quantidade de pontos de 

auditoria e suas recomendações, e quantidade de planos de ação; 

    

·         Manifestação dos gestores a partir das informações cadastradas durante a 

execução da auditoria. 
    

1.4.16. Emissão do relatório do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT).     
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REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS PÁGINA DA 

DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICA 

COMPROVAÇÃO 

PRÁTICA (SIM/NÃO) 

1.1. Integração     

1.1.1. A solução contratada deverá possibilitar a integração com bases de dados de 

origem de sistemas corporativos legados e principais ERPs de mercado, como 

SAP/Hana, Totvs/Protheus e Oracle a fim de viabilizar a comunicação com módulos de 

pessoas (empregados), financeiro e contábil e a estrutura organizacional, utilizando 

arquitetura tecnológica a ser definida pela CONTRATANTE; 

    

1.1.2. As ações e custos para eventuais integrações serão suportados pelos valores 

orçados para o suporte técnico mensal. 
    

1.2. Usabilidade     

1.2.1. A solução será disponibilizada no idioma Português do Brasil;     

1.2.2. A solução deverá possuir “funções de ajuda” para orientar o usuário nos casos de 

dúvidas na utilização/navegação da solução; 
    

1.2.3. Disponibilização de manual on-line com conceitos e explicações sobre suas 

funcionalidades; 
    

1.2.4. A solução deverá utilizar as nomenclaturas/nomes de campos e demais 

informações de auditoria utilizados pela CONTRATANTE ou pelo mercado; 
    

1.2.5. A estrutura da navegação deverá seguir uma sequência lógica dentro das etapas 

de planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento (follow-up), 

porém, a solução deve permitir a inclusão de novos processos de auditoria 

independentemente de sua inclusão na etapa de planejamento; 

    

1.2.6. A solução deverá possuir mecanismos de proteção contra ocorrências danosas 

decorrentes de erro do usuário, tais como consistência de valores de entrada, regras 

de validação e integridade referencial. 
    

1.3. Compatibilidade e Interoperabilidade     

1.3.1. A solução deverá ser acessível através das versões mais atuais dos principais 

navegadores (“browsers”) de mercado como o Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Microsoft EDGE e APPLE SAFARI. 

    

1.4. Configuração do sistema     

1.4.1. A CONTRATADA deverá realizar a configuração da solução, incluindo a 

“alimentação” de todas as tabelas corporativas da solução, perfis de acesso, idioma, 

calendários, data/hora, assim como as demais informações de parametrização 

necessárias ao perfeito funcionamento da solução; 

    

1.4.2. Perfis de Acesso:     
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O Administrador concederá permissões de acessos à solução de acordo com os perfis 

abaixo com tempo de vigência da permissão. 
    

Perfil Administrador:     

◦         Manter a configuração da solução;     

◦         Conceder permissões de acesso.     

Perfil Gestor:     

◦         Acessar todas as informações registradas na base de dados da solução;     

◦         Realizar as edições, aprovações, consultas de auditorias;     

◦         Realizar a gestão de todo o processo de auditoria.     

Perfil Auditor:     

◦         Editar as auditorias de sua responsabilidade;     

◦         Consultar às auditorias pendentes, canceladas e regularizadas;     

◦         Registrar as críticas e sugestões nas auditorias em andamento.     

Perfil Auditado:     

◦         Consultar às recomendações de auditoria sob sua responsabilidade;     

◦         Registrar respostas nas recomendações de auditoria sob sua responsabilidade;     

◦         Homologar respostas nas recomendações de auditoria sob sua 

responsabilidade;     

◦         Encaminhar as respostas homologadas para avaliação da Auditoria Interna.     

Perfil Consulta:     

◦         Consultar as informações registradas na solução;     

◦         Tempo de permissão de acesso atribuído ao perfil, caso seja para acesso 

temporário destinado aos membros dos órgãos de controle interno e externo. 
    

1.4.3. A CONTRATADA deverá utilizar o protocolo de envio de e-mail por IMAP. SMTP 

ou POP. 
    

1.5. Rastreabilidade     

1.5.1. A solução contratada deverá possuir registros lógicos com gravações de logs e 

trilhas de auditoria realizadas pelos usuários no sistema, armazenando as informações 

de, pelo menos, identificação do usuário, data, hora, conteúdo anterior das alterações, 

durante o período de vigência do contrato; 

    

1.5.2. A solução contratada deverá possuir auditoria com consultas dos registros de 

log e trilhas de auditoria para usuários com perfil de auditoria;  
    

1.5.3. Os registros de acesso físico ao local de hospedagem da solução contratada 

poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 dias 

úteis, e em qualquer periodicidade que julgar necessário, devendo a CONTRATADA 

captar e manter estes registros atualizados;  
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1.5.4. Os registros de acesso lógico da solução contratada poderão ser solicitados pela 

CONTRATANTE a qualquer momento e em qualquer periodicidade que julgar 

necessário, devendo a CONTRATADA captar e manter estes registros atualizados. A 

solução deverá realizar o registro de data, hora e identificação dos usuários das ações 

executadas no software; 

    

1.5.5. A solução deverá realizar exclusão de acesso de usuário de forma somente lógica 

e não física, sendo mantidos os registros históricos de acesso dos usuários suspensos 

ou excluídos. 
    

1.6. Segurança     

1.6.1. A CONTRATADA deverá garantir as propriedades de DISPONIBILIDADE, 

INTEGRIDADE, CONFIDENCIALIDADE, AUTENTICIDADE e de NÃO REPÚDIO das 

informações da CONTRATANTE durante a hospedagem dos documentos e durante 

todo o ciclo de interoperabilidade da solução com os sistemas e com os usuários da 

CONTRATANTE e com usuários externos à CONTRATANTE que participam do processo 

de aprovação de documentos da mesma; 

    

1.6.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da contratação, documento descritivo 

com os procedimentos que compreendem a gestão da infraestrutura e segurança do 

ambiente onde será instalada a solução, incluindo o controle de acesso aos ambientes, 

como também o monitoramento da utilização dos recursos do Data Center;  

    

1.6.3. A conexão entre o ambiente da CONTRATANTE e o servidor do fornecedor será 

baseada no protocolo criptografado HTTPS/SSL v1.2 ou superior garantindo a 

segurança no trânsito de dados; 
    

1.6.4. A autenticação utilizará a Solução de Diretório Corporativo localizada nos 

Centros de Processamento da CONTRATANTE; 
    

1.6.5. A solução deve permitir o uso de um serviço de Single Sign-On (SSO) usando 

CAS versão 3.5.2 ou superior (Central Authentication Service – www.jasig.org/cas) para 

as aplicações a partir da autenticação; 
    

1.6.6. A solução deverá suportar padrão “Security Assertion Markup Language” (SAML), 

versão 1.1 ou 2.0, para trocas de autorização e autenticação;  
    

1.6.7. As informações classificadas pela CONTRATANTE como reservadas somente 

poderão ser armazenadas se estiverem criptografadas com algoritmo a ser definido ou 

aprovado pela CONTRATANTE;  
    

1.6.8. A solução deve prover um mecanismo contra negação de serviço (DOS/DDOS). 

Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar teste de vulnerabilidade/penetração 

(pentest) realizado nos últimos 12 meses e, a partir da contratação, a CONTRATADA 

deverá apresentar anualmente o referido teste; 
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1.6.9. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, 

relatórios de análise de vulnerabilidade do ambiente host (nuvem) e da solução de 

auditoria; 
    

1.6.10. A solução deve permitir autenticação com certificado digital da ICP-Brasil;     

1.6.11. A solução deve registrar a tentativa de acessos não autorizados. Os registros de 

acesso não autorizados à solução contratada poderão ser solicitados pela 

CONTRATANTE a qualquer momento e periodicidade que julgar necessário, devendo a 

CONTRATADA captar e manter estes registros atualizados; 

    

1.6.12. A solução contratada deverá permitir desconexão automática com consequente 

destruição da seção do usuário após determinado período. O período para realização 

desta desconexão automática deverá ser configurável pelo gestor da solução; 

    

1.6.13. A CONTRATADA garantirá que os dados e configurações do ambiente de 

software utilizados pela solução contratada estarão virtualmente isolados dos demais 

clientes atendidos pelo hospedeiro da mesma solução ou de outras soluções nele 

hospedadas; 

    

1.6.14. A CONTRATADA deverá comprovar documentalmente que o ambiente 

hospedeiro da solução contratada possui controle de vírus e ameaças instalado e 

operativo; 
    

1.6.15. Nenhuma informação poderá ser alterada, descartada ou publicada pela 

CONTRATADA. O descarte das informações existentes só deverá ser realizado em caso 

de descontinuidade do serviço. 
    

1.7. Tratamento de erros     

1.7.1. A solução deverá possuir rotinas de check point e restart, de forma a manter a 

devida integridade e segurança da solução nos casos de interrupção de 

funcionamento não prevista; 
    

1.7.2. A solução deve dispor de rotinas de críticas, exibindo mensagens de 

confirmação, advertências e de erro. 
    

1.8. Backup     

1.8.1. Possuir política de backup, com cópias disponíveis tanto em disco, para 

restauração mais ágil, quanto em fitas, para garantir cópia em outro dispositivo e 

posterior armazenamento em uma localidade “off-site”; 
    

1.8.2. Enviar backup de todo ambiente à CONTRATADA sempre que solicitado. Caso a 

solução armazene arquivos de imagens, vídeos, documentos, fora do SGBD, esses 

arquivos deverão ser encaminhados em mídia adequada; 
    

1.8.3. Operações de rotinas de backup devem ser realizadas diariamente, on-line e em 

duplicidade, fora do horário de expediente da CONTRATANTE, que compreende das 7 

(sete) às 20 (vinte) horas (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira. Os backups 

deverão ser armazenados durante o período de vigência do contrato; 
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1.8.4. O ambiente de hospedagem da solução, como também a guarda das respectivas 

cópias de segurança e, caso haja, a replicação dos dados deverão ser em território 

brasileiro; 
    

1.8.5. A CONTRATADA deverá apresentar o plano de disaster recovery contendo 

minimamente: 
    

·         Como o plano é ativado;     

·         As pessoas responsáveis por ativar o plano;      

·         O procedimento que esta pessoa deve adotar ao tomar esta decisão:     

◦         As pessoas que devem ser consultadas antes desta decisão ser tomada;      

◦         As pessoas que devem ser informadas quando a decisão for tomada;      

◦         Quem vai para onde e quando;      

◦         Quais serviços estão disponíveis, aonde e quando, incluindo como a 

organização mobilizará seus recursos externos e de terceiros;  
    

◦         Como e quando esta informação será comunicada;      

◦         Procedimentos detalhados para soluções manuais, recuperação da solução e 

serviços;  
    

◦         Fluxo das atividades e ações a serem tomadas antes e durante a ativação do 

plano;  
    

◦         Análise de riscos e ações de mitigação.      

1.9. Testes e Segregação de Ambientes     

1.9.1. A CONTRATADA deverá cuidar para que o uso da nova solução tecnológica 

passe por uma extensiva etapa de testes, conduzidos para validar se os requisitos e as 

especificações estão sendo corretamente implementados e garantir que a solução 

desenvolvida atenderá às expectativas funcionais, operacionais e de manutenção da 

CONTRATANTE. Tal medida visa reduzir os riscos existentes no projeto, além de 

possibilitar a verificação da solução;  

    

1.9.2. O provedor de serviços em nuvem deverá fornecer, além do ambiente de 

produção destes serviços, ambiente segregado para testes e homologação de tais 

serviços.  
    

1.9.3. A CONTRATADA deverá adotar técnicas e ferramentas para testes de regressão a 

fim de evitar, por exemplo, defeitos em funcionalidades já implantadas e testadas em 

versões anteriores.  
    

1.9.4. A CONTRATADA deverá planejar e estruturar os testes seguindo um plano de 

teste, cenários de teste, condições de teste e resultados esperados, planilha de 

controle de ciclo de testes e roteiro. 
    

1.9.5. A CONTRATADA deverá enviar o planejamento de testes, incluindo os roteiros 

de testes, casos de testes e massas de testes; 
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1.9.6. A CONTRATADA deverá enviar as evidências de realização dos testes de 

homologação de acordo com o planejamento encaminhado à CONTRATANTE. 
    

1.10. Disponibilidade e Performance     

1.10.1. O Data Center, utilizado pela solução da CONTRATADA, deve possuir a 

certificação Tier III, que garante a disponibilidade de 99,982% de solução; 
    

1.10.2. A solução deverá estar disponível 7 (sete) dias na semana, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia; 
    

1.10.3. Operações de atualização de software e/ou de infraestrutura devem, ser 

realizadas nos finais de semana ou fora do horário de expediente da CONTRATANTE, 

que compreende das 7 (sete) às 20 (vinte) horas (horário de Brasília), de segunda a 

sexta-feira;     

1.10.4. A solução da CONTRATADA deverá garantir escalabilidade do ambiente de 

infraestrutura, devendo suportar no mínimo 60 (sessenta) usuários ativos e 

concorrentes. Consideram-se usuários concorrentes aqueles que estão com suas 

sessões abertas na solução ao mesmo tempo. 

  
1.10.5 A solução contratada deverá ser capaz de suportar a execução de, ao menos, 

30(trinta) transações simultâneas on-line dentro do tempo de 1s (um segundo) 

independentemente do número total de usuários conectados no ambiente da solução. 

Consideram-se transações simultâneas àquelas on-line dentro de um mesmo intervalo 

de tempo, no caso, 1s (um segundo). 

Uma transação deverá ter tempo de resposta máximo de 1/30s (um trinta avos de 

segundo) para as transações on-line, sem a concorrência de outras aplicações no uso 

da mesma infraestrutura e um link de internet com velocidade de 100Mb/s (cem 

megabits por segundo) e independentemente do número total de usuários 

conectados no ambiente da solução. Estão excluídos desta restrição os relatórios e as 

consultas de informações gerenciais. 

São exceções a estas restrições de desempenho as transações que envolvem a 

produção de relatórios gerenciais ou de Business Inteligence.   

1.10.6. A limitação de usuários, caso exista, não poderá ser inferior ao número estimado 

de 60 (sessenta) usuários ativos   

1.11. Migração de dados 
  

1.11.1. Migração de todos dados históricos da solução utilizada pela empresa 

atualmente para a nova solução contratada, ou seja, realizar a importação das 

informações necessárias para o acompanhamento das auditorias realizadas 

anteriormente estando as mesmas em andamento ou concluídas. 

    

1.12. Descontinuidade dos serviços     

No caso de descontinuidade dos serviços, a CONTRATADA se obriga ao seguinte:     

1.12.1. Encaminhar as informações constantes no sistema para a CONTRATANTE, na 

data de término do efetivo contrato: 
    

·         Disponibilizar as bases de dados em banco de dados consagrados no mercado, 

tais como Oracle, PostgreSQL ou SQLServer em local a ser definido pela 

CONTRATANTE.  
    

1.12.2. Exclusão dos dados:     
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·         Após a migração dos dados, a CONTRATADA se obriga a excluir todas as 

informações/dados vinculadas à solução contratada de seu ambiente;  
    

·         O descarte de informações deve ser realizado de acordo com a norma ISO 

27002:2005 e aderente à legislação pertinente. 
    

1.13. Monitoramento e Gestão     

1.13.1. A solução ofertada deverá possuir os seguintes requisitos de monitoramento e 

gestão: 
    

Indicadores e estatísticas de acesso;     

Controle de acesso de usuários de acordo com perfis preestabelecidos;     

Certificação e validação de usuários.     

1.13.2. A CONTRATANTE deverá ter acesso às informações supracitadas.     

1.14. Proteção legal quanto ao uso da solução e confidencialidade das 

informações 
    

1.14.1. A CONTRATADA deverá apresentar a relação dos recursos (hardware e 

softwares) e demais componentes que serão utilizados na solução contratada, 

comprovar a autorização de uso e/ou propriedade desses recursos, devendo ainda 

atender os seguintes itens: 

    

A CONTRATADA deverá assinar termo, assumindo inteira responsabilidade pela 

contratação, aquisição ou propriedade dos componentes que fazem parte da solução 

deste contrato, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilização quanto ao 

uso indevido de softwares ou soluções não autorizadas e que envolvam questões de 

propriedade intelectual; 

    

A vigência dos componentes que exijam licenciamento de uso, deverá 

obrigatoriamente atender, no mínimo, ao prazo de vigência do serviço ora contratado; 

    

A inclusão ou alteração de componentes, durante a vigência do contrato do serviço, 

deverá ser obrigatoriamente comunicado à CONTRATANTE, devendo, neste caso, ser 

observadas as exigências descritas nos itens anteriores; 
    

Caso necessário o uso de certificados digitais, os mesmos serão providenciados pela 

CONTRATANTE, cabendo a contratada a disponibilização da infraestrutura para 

permitir aos usuários a utilização desses certificados; 
    

A CONTRATADA deverá assinar Termo de Confidencialidade, a ser anexado ao Termo de 

Referência. 
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ANEXO V - AVALIAÇÃO DE REAÇÃO 

PROGRAMA E METODOLOGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O significado e a importância do tema do treinamento foram 

compreendidos e abordados adequadamente. 
          

Os tempos destinados à apresentação e exploração dos 

conteúdos de cada tópico foram suficientes. 
          

De uma maneira geral os objetivos do evento foram alcançados.           

INSTRUTORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O instrutor conhece os temas tratados e os apresentou de forma 

objetiva, organizada, segura e fluente. 
          

O instrutor incentivou o envolvimento dos participantes nas 

atividades do treinamento. 
          

O instrutor esclareceu adequadamente as questões e dúvidas dos 

participantes. 
          

ORGANIZAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

As técnicas didáticas utilizadas foram adequadas para abordar os 

objetivos propostos. 
          

A qualidade dos recursos e materiais didáticos utilizados foram 

satisfatórias. 
          

As condições e instalações do ambiente de treinamento foram 

adequadas (móveis, limpeza, iluminação, temperatura, 

ventilação, rede, etc.). 

          

AUTOAVALIAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os conhecimentos adquiridos ou atualizados foram suficientes 

para cumprir os objetivos propostos. 
          

Os conhecimentos adquiridos ou atualizados são úteis, 

importantes e podem ser aplicados em suas atividades de 

trabalho. 

          

O treinamento sugeriu formas de aplicação prática dos 

conteúdos abordados. 
          



     

 

 

 

63/63 

           Superintendência de Auditoria Interna - SUAU 

                Coordenação Geral de Auditoria Interna - CGAU 

Coordenação de Administração, Qualidade e Inovação – COQI 

Departamento de TI Interna – DPTI 

 

 

  

ANEXO VI – PLANILHA DE PREÇOS 

Projeto de Implantação 

Fase 

% Valor Total do 

Projeto de 

Implantação 

Valor (R$) * 

Planejamento 10%  

Parametrização 5%  

Migração dos Dados 10%  

Testes  10%  

Homologação 5%  

Capacitação 10%  

Implantação 50%  

Valor total do Projeto de Implantação   

 

Fase Hospedagem e Operação com Suporte de Ambiente em Nuvem  

Forma de 

Pagamento 
Prazo Valor Mensal Valor Total (R$) * 

Mensal 58 meses   

 

Valor Total da Proposta (R$) *:  

 

* Valores incluem impostos. 
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