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1. OBJETIVO do TDR 

 

Contratação de consultoria para analisar os riscos jurídicos associados à transação de 

informações no âmbito da Plataforma RBP. 

 

 

2. A PLATAFORMA RBP 

 

Plataforma de dados com arquitetura baseada em serviços (SOA) e funcionalidades 

específicas para aplicação no Programa Brasileiro de Pecuária Responsável. A Plataforma 

RBP devera? Receber dados de diferentes fontes públicas e privadas, a partir das quais irá 

realizar uma avaliação de risco das propriedades rurais cadastradas, baseada em indicadores 

de regularidade socioambiental (desmatamento) e risco sanitário dos rebanhos. A Plataforma 

RBP devera? Rodar em nuvem, e ter a possibilidade de interface via API com outras 

plataformas públicas e privadas de interesse do Programa. 

 

Os produtores rurais, que se cadastram voluntariamente, podem imputar os dados da sua 

propriedade diretamente na plataforma e/ou permitir o acesso automático aos dados nos 

sistemas oficiais. Os usuários da plataforma são os diversos stakeholders da cadeia de carne 

bovina no Brasil, tais como pecuaristas, frigoríficos, varejistas e órgãos governamentais, que 

receberão relatórios de informação customizados de acordo com as suas necessidades. As 

informações serão protegidas em ambiente Blockchain, e os usuários poderão habilitar quais 

informações desejam disponibilizar para consulta e quem terá acesso a elas. 

 

As informações mínimas a serem processadas pela plataforma são aquelas oriundas de dados 

públicos, tais como: Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos produtores rurais, dados de 

desmatamento do Prodes, dados das defesas agropecuárias estaduais ou PGA (Plataforma de 

gestão agropecuária - CNA), dados de movimentação dos animais (GTA's), fichas sanitárias. 

Além disso, a plataforma poderá agregar informações oriundas de análises socioambientais 

dos produtores fornecidas por frigoríficos e varejistas através de parcerias. 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Análise de Riscos 

 

Inicialmente, a contratada deverá realizar a análise de riscos de toda a estrutura tecnológica da 

plataforma, bem como dos contratos utilizados. A análise deverá focar nos riscos jurídicos 

associados às responsabilidades dos proprietários e operadores da plataforma principalmente 

com relação à obtenção de dados e disseminação de informações junto às diversas fontes de 

dados e usuários da plataforma. 

 

A análise deverá identificar todos os pontos de fragilidade dos sistemas de coleta, tratamento e 

armazenamento de dados e dos contratos utilizados, e especificar as providencias necessárias 

para a mitigação dos riscos jurídicos e adequação à Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) 

e outras legislações pertinentes. 

 

3.2. Implementação Jurídica da Plataforma 

 

Com base na análise de riscos, a contratada deverá preparar a documentação necessária para 

a implementação jurídica da Plataforma. 

 

 

4. PRODUTOS ESPERADOS 

 

4.1. Diagnóstico da análise de risco  

 

A contratada deverá entregar 1 diagnóstico com todas as informações levantadas na análise de 

risco. O relatório deverá apontar todos os pontos de fragilidade do sistema RBP e plano de 

ação para a mitigação de riscos jurídicos e adequação à legislação. O produto deverá ser 

entregue nos formatos Word e PDF. 

 

4.2. Relatório de riscos e plano de ação 

 

A contratada deverá elaborar os seguintes produtos: termos de uso, política de privacidade e 

política de cookies da Plataforma. Os documentos deverão ser entregues nos formatos Word e 

PDF. 

 

 

5. PRAZOS 

 

A primeira versão dos produtos deverá ser entregue pela contratada dentro de um prazo de 15 

dias a partir da assinatura do contrato. O período no qual a contratante poderá solicitar ajustes 

não deve exceder o prazo de 10 dias após a entrega da 1ª versão. A versão final dos produtos 

deverá ser entregue pela contratada no prazo máximo de 10 dias após a solicitação dos 

ajustes pela contratante. Esses prazos poderão ser alterados mediante comum acordo entre as 

partes. 
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6. OUTROS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NESTE TDR 

 

Outros serviços identificados não especificados anteriormente e identificados como relevantes 

poderão ser incluídos na proposta como opcionais ou enviados à parte. Abaixo encontram-se 

alguns exemplos de serviços complementares. 

 

 Assessoria para implementação das medidas: adequação do sistema e alterações 

contratuais necessárias. 

 Relatório de Impacto à Privacidade, determinado pela Lei, e Política de Proteção de 

Dados/Privacidade. 

 MOU estabelecendo as premissas comerciais entre os parceiros da plataforma e 

documentos relacionados. 


