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CLIENTES 
 
A Dataprev presta serviços para várias instituições públicas. Seu principal cliente é o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), mas a carteira ainda conta com Receita Federal do Brasil, Ministério da Previdência Social, 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Também mantém convênio com instituições financeiras 
para o processamento de informações relacionadas à concessão de empréstimos consignados a aposentados e 
pensionistas. 
 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
Serviços de Tecnologia e Informações, entre os quais, o desenvolvimento, manutenção, produção e suporte de 
sistemas de informações, serviços de gestão de TIC, comunicação corporativa, consultoria em TIC, entre outros. 
 
SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SRFB 
Serviços especializados de Tecnologia da Informação, compreendendo processamento de dados, manutenção e 
desenvolvimento de sistemas de dados, e outros serviços de informática. 
 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS 
Serviços especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo, entre outros serviços, hospedagem de 
servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção, elaboração, desenvolvimento, implantação, 
sustentação de sistemas e prestação de serviços de suporte técnico. 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE 
Modernização tecnológica dos sistemas de informações do MTE, compreendendo as etapas de desenvolvimento, 
implantação, manutenção, operação e sustentação destes novos sistemas. Disponibilização e acesso ao CNIS para 
utilização pelo Ministério no Programa do Seguro Desemprego e na Fiscalização do Trabalho. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – MPOG 
Concessão de uso pela Dataprev da infraestrutura computacional para tratamento de qualidade de dados. 
 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS E PÚBLICAS 
Prestação de serviços de informática para a identificação de óbitos em arquivos eletrônicos fornecidos por 40 
instituições privadas e públicas. 
 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
Atualmente, existem oitenta convênios firmados entre as Instituições Financeiras e o INSS, nos quais a Dataprev é 
parte interveniente, para fornecimento de informações e controle de empréstimos consignados. 

 

Fonte: http://portal.dataprev.gov.br 
 
 

 
 

Diretoria de Concursos 
Instituto Quadrix  

http://www.inss.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.planejamento.gov.br/
http://portal.dataprev.gov.br/

