
 

 

EDITAL PETROBRAS DE CHAMADA PÚBLICA DE SOLUÇÕES PARA TESTES 2020/1 

 

A Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS torna pública a presente chamada de soluções para serem 

testadas pela empresa em condições representativas do ambiente real. 

A iniciativa faz parte da estratégia de inovação aberta da companhia, buscando acelerar a 

implantação e dar ganho de escala às soluções inovadoras que possam contribuir para maximizar 

a geração de valor para o negócio da Petrobras e para o setor de petróleo, gás e energia. 

Se sua empresa possui soluções com alto potencial para os desafios aqui propostos, não perca esta 
oportunidade! 

1.  OBJETIVO  

Esta iniciativa tem como objetivo selecionar soluções já validadas ou em fase de validação no 

mercado, com potencial para atender os desafios da PETROBRAS. As soluções poderão ser 

apresentadas por startups e demais empresas. As empresas PROPONENTES selecionadas serão 

contratadas para desenvolvimento e teste da solução através de contrato de serviço. Durante o 

período do contrato, a solução será testada em condições representativas do ambiente real para 

avaliação do seu desempenho no aumento da produtividade e segurança em nosso negócio, bem 

como do atendimento a requisitos técnicos e de segurança da PETROBRAS, entre outros critérios.   

Destaca-se que, por meio deste processo, as empresas PROPONENTES poderão gerar evidência 

documentada de que seu produto ou serviço pode ser bem-sucedido no ambiente real de aplicação. 

Trata-se de uma oportunidade de validar soluções para desafios da PETROBRAS, gerando um track 

record no setor de O&G e Energia. 

Neste Edital, busca-se soluções que envolvam a aplicação de tecnologias em desafios das 
seguintes áreas: 

 Saúde e Segurança Operacional; 

 Otimização e Automação de Processos. 

O detalhamento dos desafios pode ser acessado no ANEXO I. 

2.  DEFINIÇÕES 

Empresa Brasileira: organização econômica, devidamente registrada na Junta Comercial ou no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, instituída para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços, com finalidade lucrativa, constituída sob as leis brasileiras e com sede de sua 

administração no Brasil. (Art. 60, DL 2.627/40 e Art. 1.126, Lei Nº 10.406/2002). 

Startup: Empresa emergente (pessoa jurídica) inovadora com potencial de crescimento rápido e 

contínuo, em busca de viabilizar um produto, serviço ou modelo de negócios inovador ou de escalar 

o seu negócio.  

3.  PÚBLICO-ALVO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 Empresa brasileira, incluindo startups, com CNPJ ativo no momento da inscrição; 

A PROPONENTE que não estiver com CNPJ ativo no momento da inscrição estará automaticamente 

eliminada do processo de seleção. 



 

 

4.  VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO 

O valor limite de cada proposta é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

O prazo de execução dos testes deve ser informado pela PROPONENTE na pré-seleção, levando-
se em conta o escopo e os requisitos para validação da solução. 

O prazo máximo para execução é de até 12 meses. 

5.  FASES 

O processo de seleção envolve três fases, quais sejam:  

 Seleção Preliminar 

 Seleção Final 

 Contratação 

5.1.  SELEÇÃO PRELIMINAR 

5.1.1 Inscrições 
 
Nessa etapa, as PROPONENTES deverão submeter as propostas técnico-comerciais para participar 
do processo seletivo. Para cumprir este objetivo, as PROPONENTES deverão preencher o 
Formulário de Inscrição no link:  
https://bityl.co/4WEd 

O conteúdo do formulário pode ser consultado no ANEXO II deste Edital. 
 
Para concluir a inscrição, as PROPONENTES deverão: 
 
1. Certificar-se que todos os campos do formulário foram preenchidos, sendo que, após a 

submissão, a edição será bloqueada; 
a. Caso seja necessária alguma retificação na proposta submetida, a proponente deverá 

preencher e submeter novo formulário. Para fins de avaliação, será considerado a 
última versão submetida. 
  
 

2. Incluir no formulário o link para um vídeo de apresentação da proposta (“Pitch”) com até 3 
minutos de duração; 

a. Roteiro mínimo para o vídeo:  
i. Desafio Atendido; 

ii. Solução Proposta; 
iii. Maturidade Comercial da Solução; 
iv. Casos de Aplicação; 
v. Experiência da Equipe; 

vi. Geração de Valor para a Petrobras; 
vii. Modelo de Negócios. 

 
3. Enviar para o email edital.testes@petrobras.com.br, colocando no assunto “[NOME DA 

EMPRESA] – [TÍTULO DA PROPOSTA] – [NÚMERO DO DESAFIO]”, os seguintes documentos: 
a. Apresentação técnico-comercial que contenha o escopo, duração e custo para o teste 

e o seu modelo de negócios para fornecimento em escala, além de informações 
adicionais sobre a solução proposta que sejam pertinentes para a avaliação; 
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b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – 
CNPJ; 

c. Termo de Consentimento com relação à coleta, uso e compartilhamento de dados 
pessoais, conforme modelo presente no ANEXO III. Este termo deve ser assinado por 
um representante legal da PROPONENTE, devidamente acompanhado de comprovação 
da representatividade. 

 
A PROPONENTE será automaticamente eliminada do processo de seleção caso não atenda os itens 

1 a 3. Esta eliminação poderá ocorrer em qualquer fase do processo, caso fique comprovada a 

inveracidade de qualquer documentação solicitada. 

As PROPONENTES que submeterem o formulário de inscrição receberão por meio do e-mail 

cadastrado a minuta do instrumento jurídico específico. 

Cada PROPONENTE poderá submeter proposta para mais de um desafio. Para cada proposta 

deverão ser atendidos os itens de 1 a 3.  

5.1.2 Avaliação preliminar 
 
Nesta etapa, as propostas serão avaliadas por um Comitê de Avaliação composto por profissionais 
designados pela PETROBRAS. As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 
 

Critério Definição Escala Peso 

1. Aderência ao 
desafio 

Aderência da solução proposta ao desafio 0 ou 1 
Item 

eliminatório 

2. Adequação da 
proposta 

Clareza no detalhamento do escopo da proposta 
para execução dos testes, considerando 
objetivo, etapas e aplicação de recursos  

0 a 5 40% 

3. Maturidade 
comercial da 
solução 

Estágio de maturidade comercial da solução 
(MVP, tração, consolidada), considerando a 
necessidade de esforços para customização para 
execução dos testes. Quanto maior a 
maturidade, maior será a nota. 

0 a 5 30% 

4. Capacidade de 
execução 

Capacidade da PROPONENTE para execução do 
serviço, considerando equipe própria, 
equipamentos e infraestrutura 

0 a 5 30% 

 
É facultado ao Comitê de Avaliação, sempre que este julgar necessário, solicitar informações 

adicionais às PROPONENTES durante o período de pré-seleção de forma a subsidiar a avaliação 

das propostas. 

A NOTA FINAL PRELIMINAR de cada proposta será dada pela média ponderada das notas de cada 

critério. 

Serão eliminadas do processo de seleção as PROPONENTES que: 

 Obtiverem nota zero em quaisquer dos critérios de avaliação, considerando a NOTA FINAL 

PRELIMINAR do Comitê de Avaliação para cada critério; 

 Obtiverem NOTA FINAL PRELIMINAR inferior a 3,0 (três pontos). 

As propostas serão CLASSIFICADAS POR DESAFIO em ordem decrescente da NOTA FINAL 

PRELIMINAR. Em caso de empate, o desempate será feito com base nas notas dos seguintes 

critérios: 



 

 

 Adequação da proposta; em persistindo o empate; 

 Maturidade comercial da solução; em persistindo o empate; 

 Capacidade de execução. 
 

Serão selecionadas até 3 (três) propostas de diferentes PROPONENTES para um mesmo desafio. 

Esta seleção levará em conta a ordem de classificação para o desafio. 

À PETROBRAS fica reservado o direito de convocar outra PROPONENTE, respeitando-se a ordem 
de classificação por desafio, caso a PROPONENTE aprovada e convocada para a seleção final seja 
eliminada por quaisquer critérios previstos neste Edital ou por manifestação de desistência. 

 
5.1.3 Divulgação dos pré-selecionados 

 
A publicação das propostas pré-selecionadas ocorrerá na data prevista no cronograma deste 

edital no site:  

https://petrobr.as/editalsolucoes 

5.2.  SELEÇÃO FINAL 

5.2.1 Preparação para o Pitch Day 
 

Serão conduzidas até duas sessões remotas de interação com especialistas da PETROBRAS para 
fins de preparação para o Pitch Day, no período informado no cronograma do Edital. A PETROBRAS 
entrará em contato com as PROPONENTES pré-selecionadas, via e-mail e telefone informados no 
Formulário de Inscrição, para agendamento da interação.  
 
Nesta etapa, as PROPONENTES receberão as orientações sobre a plataforma de vídeo conferência 
para participação no Pitch Day. 

 
5.2.2 Pitch Day  
 
O Pitch Day será realizado remotamente na data prevista no cronograma deste edital. A Banca 
Final será composta por profissionais da PETROBRAS. Cada PROPONENTE finalista terá 10 minutos 
para apresentação (pitch) e a Banca Final terá 10 minutos para arguição.  
 
As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:  

Critério Definição Escala Peso 

1. Geração de valor 
Potencial de geração de valor da solução 
para o negócio da PETROBRAS na 
aplicação em escala 

0 a 5 40% 

2. Escalabilidade da 
solução 

Potencial de escalabilidade da solução 
para implantação em diferentes operações 
da Petrobras, de outras empresas do setor 
de O&G e Energia e de outros setores 
industriais 

0 a 5 30% 

3. Track record 
Evidências de aplicação em caráter de 
teste e de comercialização da solução 
proposta com outros clientes 

0 a 5 30% 
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Após a avaliação da Banca Final, a NOTA FINAL CONSOLIDADA de cada proposta finalista será 

dada pela média ponderada das notas de cada critério. 

Serão eliminadas do processo de seleção as PROPONENTES que obtiverem nota zero em 

quaisquer dos critérios de avaliação, considerando a NOTA FINAL CONSOLIDADA da Banca Final. 

As propostas serão classificadas em ordem decrescente da NOTA FINAL CONSOLIDADA por 

desafio. Em caso de empate, o desempate será feito com base nas notas dos seguintes critérios: 

 Geração de valor; em persistindo o empate; 

 Escalabilidade da solução; em persistindo o empate; 

 Track record. 

A PETROBRAS selecionará as melhores propostas de soluções para contratação, respeitando-se a 
ordem de classificação por desafio. 

5.2.3 Divulgação dos Resultados 
 

Os resultados da segunda fase serão publicados no site https://petrobr.as/editalsolucoes, 

conforme o cronograma definido neste Edital. 

5.3.  CONTRATAÇÃO  

Nesta fase serão realizadas reuniões com a PETROBRAS para negociação do contrato. 
 
A PETROBRAS firmará um instrumento jurídico específico com as PROPONENTES para cada 

proposta aprovada. Será dispensada a formalização de instrumento jurídico para os casos em que 

a PROPONENTE apresentar proposta com pagamento único, a ser realizado ao final da execução 

dos testes. 

Para fins de contratação, serão exigidos da PROPONENTE: 

1. Proposta técnico-comercial final; 

2. Cópia do contrato social; 

3. Documento legal de poderes de representação da PROPONENTE; 
4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
5. Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa Conjunta PGFN/RFB (Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional/Receita Federal do Brasil); 
6. Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo Garantia por Tempo de Serviço). 

 
À PETROBRAS fica reservado o direito de convocar outra PROPONENTE, respeitando-se a ordem 
de classificação por desafio, caso a PROPONENTE aprovada e convocada para contratação seja 
eliminada por quaisquer critérios previstos neste Edital ou por manifestação de desistência. 
 
Após a conclusão do serviço, eventuais equipamentos usados na execução dos testes nas 
instalações da PETROBRAS deverão ser retirados pela PROPONENTE, ficando a cargo desta todos 
os custos envolvidos. 
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6.  CRONOGRAMA 

ETAPAS DO PROCESSO PRAZO INICIAL PRAZO FINAL 

Lançamento do edital 24/11/2020 - 

PRÉ- SELEÇÃO 

Inscrições 24/11/2020 07/12/2020 

Avaliação preliminar 08/12/2020 10/12/2020 

Divulgação dos pré-selecionados 11/12/2020  

SELEÇÃO FINAL 

Preparação para o Pitch Day 11/12/2020 15/12/2020 

Pitch Day - 17/12/2020 

Divulgação dos resultados - 21/12/2020 

CONTRATAÇÃO 

Contratação 22/12/2020 até 29/01/2021 

TESTES 

Execução dos testes 
A partir de 
01/02/2021 - 

7.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Dúvidas, esclarecimentos e informações adicionais a respeito do conteúdo deste Edital 
poderão ser obtidas através do e-mail edital.testes@petrobras.com.br; 

 A participação nesta seleção implica na inteira aceitação de todos os termos deste 
Edital; 

 A seleção da proposta não gera quaisquer direitos à empresa proponente; 

 Caso a PETROBRAS julgue que nenhuma das propostas apresentadas atenda aos 
critérios de avaliação, o processo do Edital poderá ser concluído sem que nenhuma 
proposta seja selecionada; 

 Caso a execução do teste seja concluída com sucesso, a PETROBRAS poderá iniciar um 
processo de contratação do produto ou serviço para aplicação em larga escala, em 
conformidade com a Lei 13.303/2016 e as regras de contratação internas da 
companhia.  
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8.  ANEXOS 

8.1.  ANEXO I – DETALHAMENTO DOS DESAFIOS 

ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE E SEGURANÇA OPERACIONAL 

DESAFIO 1 

Descrição Acesso aos parâmetros biométricos e às condições de saúde de 
trabalhadores em áreas offshore e industrial 

Solução esperada Dispositivo vestível que monitore em tempo real parâmetros biomédicos, 
alertando em caso de problemas (mal súbito, fadiga etc.) e disponibilizando 
um botão de SOS, com possibilidade de uso em áreas classificadas como 
potenciais atmosferas explosivas 

Impacto esperado Redução de acidentes (TOR - Taxa de ocorrências registráveis, TAR - Taxa 
de acidentes registrados) 

DESAFIO 2 

Descrição Monitoração de variáveis ambientais (concentrações de gases, temperatura 
etc.), visando ao aumento da segurança ocupacional e de processo 

Solução esperada Detector de gases portátil, conectado a sistemas de geolocalização, capaz 
de mapear riscos e alertar o usuário (o trabalhador passa a ser um sistema 
móvel de medição de gases) 

Impacto esperado Aumento da segurança ocupacional e de processo (TASP - Taxa de Anomalias 
de Segurança em Processo); Redução de acidentes (TOR - Taxa de 
ocorrências registráveis, TAR - Taxa de acidentes registrados) 

DESAFIO 3 

Descrição Redução da quantidade de acidentes causados por fadiga e/ou falta de 
atenção 

Solução esperada Monitoração contínua do estado de atenção de trabalhadores em serviços 
repetitivos ou monótonos, de forma a alertar ao trabalhador no caso de 
perda de foco ou fadiga 

Impacto esperado Redução de acidentes (TOR - Taxa de ocorrências registráveis, TAR - Taxa 
de acidentes registrados) 

  



 

 

DESAFIO 4 

Descrição Aumento do conforto (mobilidade e térmico) e melhoria de desempenho de 
uniforme (macacão) e EPIs, sem perda das características de segurança 

Solução esperada Uniforme (macacão) para área industrial, com propriedades mecânicas e 
de resistência a fogo e a arco voltaico similar ao modelo já adotado pela 
Petrobras (https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-
contratacao/catalogo-de-padronizacao/), porém mais leve e com maior 
conforto térmico, permitindo a incorporação de sensores vestíveis para 
acompanhamento da saúde do trabalhador 

Impacto esperado Aumento da segurança ocupacional e de processo (TASP - Taxa de Anomalias 
de Segurança em Processo); Redução de acidentes (TOR - Taxa de 
ocorrências registráveis, TAR - Taxa de acidentes registrados); Aumento da 
produtividade 

DESAFIO 5 

Descrição Redução da quantidade de lesões por esforço excessivo ou fadiga em 
atividades repetitivas, que exijam posições que não sejam ergonômicas ou 
que exijam força física 

Solução esperada Uso de exoesqueletos passivos e ativos, robótica, entre outras 

Impacto esperado Aumento da segurança ocupacional e de processo; Redução de acidentes 
(TOR - Taxa de ocorrências registráveis, TAR - Taxa de acidentes 
registrados) 

DESAFIO 6 

Descrição Aumento da segurança ocupacional do mergulhador durante serviços de 
mergulho, reduzindo riscos associados a esta atividade 

Solução esperada Sistemas vestíveis de aumento da consciência situacional do mergulhador 
e/ou sistemas de monitoramento de parâmetros como biomédicos (nível de 
oxigênio do mergulhador), entrada de água no capacete, além de outros 
aspectos da saúde do mergulhador 

Impacto esperado Aumento da segurança ocupacional e de processo; Redução de acidentes 
(TOR - Taxa de ocorrências registráveis, TAR - Taxa de acidentes 
registrados) 

DESAFIO 7 

Descrição Acompanhamento remoto de saúde física e mental de empregados 

Solução esperada Método, sistema ou solução para saúde preventiva, usando inteligência 
artificial, analytics ou outro método preditivo/diagnóstico, que seja capaz 
de identificar sintomas de ansiedade, stress, depressão (entre outros), que 
podem impactar na força de trabalho Petrobras 

Impacto esperado Redução de afastamentos (PTP - Percentual de Tempo Perdido) 
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ÁREA TEMÁTICA: OTIMIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 

DESAFIO 8 

Descrição Otimização da análise de enquadramento de propostas de projeto (planos 
de trabalho) aos critérios do Regulamento Técnico ANP 03/2015 

Solução esperada API para realização das análises de enquadramento utilizando técnicas de 
Inteligência Artificial 

Impacto esperado Redução, de no mínimo 65%, da duração da fase de planejamento de 
projetos de PD&I 

DESAFIO 9 

Descrição Otimizar os processos de registro em formulários de pedidos de 
trabalho/ordem de serviços, de natureza operacional ou de manutenção 

Solução esperada Uma solução que permita materializar o registro de abertura de ordens de 
serviços (manutenção e operação) baseada em uma interface de voz como 
elemento de interface de registro nos sistemas operacionais (ERP), 
substituindo transações hoje realizadas via WEB solutions, coletores de 
dados hands held ou em papel 

Impacto esperado Redução do retrabalho; Reduzir a sobreposição de pedidos, otimizar o 
planejamento e o despacho, reduzir o ciclo de execução, redução de 
equipamentos handhelds (uso do celular) 

DESAFIO 10 

Descrição Aumentar a eficiência da manutenção de equipamentos laboratoriais, tais 
como cromatógrafo, espectrômetros, permeabilímetro, analisador, 
tomógrafo 

Solução esperada Um app ou robô de busca que estabeleça interface com os mapas de 
memórias dos equipamentos e recupere as informações das variáveis de 
processo, extraindo e gravando as séries históricas em banco de dados 
dedicado, adotando técnicas de predição 

Impacto esperado Aumento de eficiência da manutenção de equipamentos laboratoriais pela 
antecipação aos estágios de pane 

 

  



 

 

8.2.  ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. Você está de acordo com os termos deste edital? 

Sim/Não 

2. Qual o seu nome? 

Escreva seu nome completo 

3. Qual seu cargo na empresa? 

4. Qual seu e-mail? 

Escreva o seu e-mail preferencial de contato 

5. Qual seu telefone? 

Informe um telefone celular no seguinte formato: XX XXXXX XXXX  

6. Nome fantasia da empresa 

7. Razão Social 

Nome da empresa no cartão CNPJ 

8. CNPJ 

9. Endereço da empresa 

Rua, Avenida, Número, Lote, Bairro, Complemento, Cidade, Estado, País 

10. CEP 

Código CEP - somente número, sem traço 

11. Telefone da Empresa 

Informe um telefone fixo no seguinte formato: XX XXXX XXXX  

12. Site da empresa 

Endereço eletrônico da empresa 

13. Faturamento bruto da empresa em 2019 

Em R$ 

14. Número de funcionários da empresa 

15. Data de fundação da empresa 

Dia/Mês/Ano 

16. Área de atuação da empresa 

Setores onde se aplicam as principais soluções da empresa 

o Saúde 

o Agroindústria/Alimentos e Bebidas 

o Cidades Inteligentes 

o Sustentabilidade 

o Equipamentos para Processos do Setor de 
Serviços/Comércio/Financeiro 

o Indústria Extrativa 

o Eletrônica de consumo 

o Telecomunicações 

o Equipamentos Elétricos/Energia 

o Indústria Metal/Mecânica 

o Petróleo e Gás 

o Educação 

o Equipamentos para Processos Industriais 

o Indústria Química 

o Cosméticos 

o Indústria Automobilística 

o Indústria de Construção 



 

 

o Logística/Transporte 

o Serviço 

o Comércio 

o Outros 

 

17. Qual a Área Temática do desafio que pretende solucionar? 

Marque aqui a área temática, conforme publicado no edital 

o Saúde e segurança operacional 

o Otimização e automação de processos 

18. Qual o número deste desafio? 

Marque aqui o número do desafio, conforme publicado no edital (ANEXO 1) 

19. Qual o título da sua proposta? 

Informe um título que resuma a sua proposta de solução 

20. Descreva o escopo da proposta 

Descreva a solução/serviço proposto; Demonstre como a solução/serviço resolverá o 

desafio da Petrobras; Descreva o escopo de execução dos testes da solução considerando 

objetivo, etapas e aplicação de recursos. 

21. Qual a maturidade comercial da solução? 

o Ideia / Pesquisa / Protótipo (não validado) 

o Prova de Conceito / MVP em validação no mercado 

o Protótipo funcional (validado em mercado) 

o Tração / Expansão no mercado 

o Solução consolidada no mercado 

  



 

 

22. Como chegou no estágio atual e quais validações você já obteve? 

Justifique e exemplifique como a solução chegou ao estágio de maturidade comercial 

indicado e qual o nível de esforço adicional necessário de customização da solução para 

execução dos testes previstos na proposta. 

23. Se sua solução já está sendo comercializada, quem são seus clientes? 

Liste o nome dos clientes (empresas) que já adquiriram a solução/serviço. 

24. Anexar evidências que comprovem o histórico da empresa na aplicação e 

comercialização da solução (Track Record) 

Anexar evidências de: MVPs desenvolvidos e testados (ou em andamento), provas de 

conceito realizadas e aprovadas (ou em andamento), aplicação em caráter de teste e de 

comercialização da solução em clientes. 

25. Qual o custo total previsto para execução dos testes da solução? 

O valor limite é de R$ 60.000,00 para execução dos testes, conforme descrito no edital. 

26. Qual o prazo previsto para execução do teste da solução? 

O prazo de execução dos testes deve levar em conta o escopo e os requisitos para validação 

da solução.  

27. Qual a experiência e capacitação da equipe envolvida para execução do serviço? 

Descreva os nomes, perfis, a formação, o tempo de experiência e o papel no negócio de 

cada membro da equipe executora da empresa que participará da execução do serviço; 

Destaque quais são as competências técnicas necessárias à execução do serviço; Destaque 

quais são as competências de gestão e negócios necessárias à execução do serviço; Informe, 

se houver, a experiência prévia da equipe em serviços semelhantes; Informar o link do 

currículo no LinkedIn de cada membro. 

28. Quais os equipamentos e infraestrutura disponíveis para execução do serviço? 

Descreva quais os equipamentos e infraestrutura existentes na empresa necessários para 

execução do serviço; Destaque quais os equipamentos e infraestrutura necessários para a 

execução do serviço, mas não disponíveis na empresa; Descreva como estes recursos 

poderão ser supridos para execução do serviço. 

29. Qual o potencial de geração de valor da solução/serviço proposto para o negócio da 

Petrobras? 

Demonstre o potencial de geração de valor da solução, destacando: Benefícios econômicos 

e financeiros da solução para o negócio a Petrobras; Benefícios relacionados a saúde e 

segurança, ganho de produtividade, competitividade e redução do impacto ambiental. 

30. Como a solução/serviço proposto pode ser escalado? 

Quais as estratégias para escalar a solução/serviço após a execução dos testes previstos 

nesta proposta? A engenharia e a tecnologia disponíveis hoje permitem a implantação em 

escala em diferentes operações da Petrobras? Os subfornecedores de serviços e matéria-

prima permitem a escalabilidade? Além da Petrobras, em quais outras empresas do setor 

ou mercados de outras cadeias produtivas a solução/serviço proposto pode ser aplicado? 

Qual a abrangência da solução/serviço (nacional ou internacional)? Justifique. 

31. Qual o modelo de negócio para fornecimento da solução/serviço para a Petrobras após 

conclusão dos testes? 

Qual o modelo para fornecimento da solução em escala? Fornecedor direto ou 

subfornecedor da Petrobras? Como será fornecida a solução? Qual o preço estimado deste 

fornecimento em escala? 

  



 

 

32. Insira um link do youtube com o vídeo (no máximo 3 minutos) de pitch de sua solução. 

Atenção para não deixar o vídeo acessível a todos (restringir somente a quem possuir o 

link informado). 

Roteiro mínimo para o vídeo:  i. Desafio Atendido; ii. Solução Proposta; iii. Maturidade 

Comercial da Solução; iv. Casos de Aplicação; v. Experiência da Equipe; vi. Geração de 

Valor para a Petrobras; vii. Modelo de Negócios. 

33. Você encaminhou os documentos solicitados no item 5.1.1 do Edital para o e-mail 

edital.testes@petrobras.com.br? 

Confira os ítens que devem ser encaminhados por e-mail:  

a. Apresentação técnico-comercial que contenha o escopo, duração e custo para o teste e 

o seu modelo de negócios para fornecimento em escala, além de informações adicionais 

sobre a solução proposta que sejam pertinentes para a avaliação; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – 

CNPJ; 

c. Termo de Consentimento com relação à coleta, uso e compartilhamento de dados 

pessoais, conforme modelo presente no ANEXO III. Este termo deve ser assinado por um 

representante legal da PROPONENTE, devidamente acompanhado de comprovação da 

representatividade. 
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8.3.  ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS 
PESSOAIS 

Este documento visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca pelo qual o Titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidades específicas, em conformidade 

com a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (“Termo de 

Consentimento”). 

  

Ao manifestar sua aceitação com o presente termo, o Titular consente e concorda que a Petróleo 

Brasileiro S.A - PETROBRAS, CNPJ nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 

nº 65, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, doravante denominada Controladora, realize o tratamento dos 

seus dados pessoais para finalidades específicas, na forma e nas condições descritas abaixo. 

 

Dados pessoais 

A Controladora fica autorizada a tratar os seguintes dados pessoais do Titular: 

 Nome completo 

 Cargo 

 E-mail 

 Telefone celular 

 

Finalidades do tratamento dos dados pessoais 

Os dados pessoais listados neste Termo de Consentimento serão utilizados para as seguintes 

finalidades: 

 Identificação dos responsáveis pela empresa proponente, seus técnicos e prepostos, bem 

como para comunicação com da Petrobras com a empresa proponente. 

 Estatística e aprimoramento de processos de inovação na Petrobras. 

 

Compartilhamento dos dados  

A Controladora fica autorizada a compartilhar os dados pessoais do Titular com outras 

Participações Societárias da Petrobras e com terceiros prestadores de serviço, para o atingimento 

das finalidades listadas neste Termo, observados os princípios e as garantias estabelecidos na Lei 

nº 13.709/18.  

 

  



 

 

Segurança dos Dados 

A Controladora responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de 

tratamento inadequado ou ilícito. 

 

Término do Tratamento dos Dados 

A Controladora está autorizada a manter e tratar os dados pessoais fornecidos pelo Titular com 

base neste Termo por 5 (cinco) anos ou até que haja a revogação do consentimento e o pedido 

expresso para a eliminação dos referidos dados pessoais. 

 

Direitos do Titular 

O Titular tem direito a obter da Controladora, em relação aos dados por ele tratados, a qualquer 

momento e mediante requisição: I - confirmação da existência de tratamento; II - acesso aos 

dados; III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; IV - anonimização, 

bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com 

o disposto na Lei nº 13.709; V - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do 

titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei nº 13.709; VI - informação das entidades 

públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; VII - 

informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 

negativa; VIII - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 13.709. 

 

Direito de Revogação do Consentimento 

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação 

via e-mail ao endereço eletrônico edital.testes@petrobras.com.br. 

 

 

_____________________________, _____   de ___________________ de 2020. 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

 

 


