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1. IDENTIFICAÇÃO 
Data: 01/09/2020 Início: 10:05 h Término: 11:04h 
Local: Teams 
Moderada: Adriana Simioni Gontijo 
Assunto: Consulta Pública Processo Solução ERP  
2. Fornecedores que solicitaram presença na reunião – Anexo I 
3. Assuntos tratados na Consulta  
N° Descrição 
1. Foi informado pela moderadora que:  Esta consulta está sendo gravada;  É a 3ª consulta pública realizada pelo Teams, em função da Pandemia, uma vez que o DECP considera importante para a transparência do processo, o 

contato com todos os fornecedores para dirimir dúvidas ainda existentes, especificações registradas que podem de alguma forma restringir a 
participação no pregão, resguardado à Dataprev o direito de manter os itens que considerar indispensáveis ao objeto contratado;   As respostas aos questionamentos, conforme cronograma estabelecido, foram 
publicados no portal da Dataprev;  A consulta pública não é uma fase exigida no processo licitatório, mas a 
Dataprev considera importante para ter um maior número de concorrentes e consequentemente, obter melhores resultados na fase de pregão.   Quando o participante quiser falar, por favor, “levante a mão” no Teams, que a moderadora estará controlando.  

 
2. META questiona sobre o item 3.3 do Termo de Referência, com relação Higienização 

e validação de dados migrados. Se irá contemplar consulta aos dados da Receita Federal, Estadual, SINTEGRA ou qualquer órgão e quem irá realizar esta consulta, a 
contratante ou a contratada. A Dataprev respondeu que está previsto no cronograma de execução, o saneamento da análise dos dados no momento que for extraído da nuvem do atual ERP pela atual fornecedora. No momento posterior a carga, na base 
da nova solução, irá ocorrer um segundo momento de higienização, inclusive com acesso aos sites de obrigação fiscal que a Dataprev tem o dever de cumprir. Os 
responsáveis pela consulta serão a Contratante e a Contratada, em conjunto. O fornecedor concordou com a resposta. 

3. META questiona como será realizada a POC, se será de forma presencial, no Data center da Dataprev, ou se poderá ser de forma remota, em virtude da Pandemia Covid-19. A Dataprev informa que a POC será realizada no ambiente da Dataprev, 
em local a definir, e que serão tomadas todas as precauções necessárias para a realização da mesma validação, minimizando os riscos de contaminação. A META 
questiona ainda se alguma pessoa poderá acompanhar a realização da POC de forma remota. A Dataprev entende que o acompanhamento poderá ser remoto, informando que poderá ser solicitado quando da realização da validação. 

4.  WIPRO ressalta a necessidade de realização da POC de forma remota, levando em consideração a Pandemia da Covid-19. A empresa questionou também sobre as 
integrações de dados, entre sistemas externos à Dataprev. A Dataprev respondeu que a solução tem que prever a integração com os outros órgãos da Administração 
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Pública, onde a responsabilidade será conjunta, com a Dataprev responsável pelos dados e comunicação, seguindo todos os protocolos necessários. A WIPRO 
questionou sobre o software de integração atualmente utilizado e se o software continuará sendo utilizado pela nova solução. A Dataprev respondeu que a nova 
solução deverá contemplar o fornecimento de software de integração. 

5. META pergunta quais são os padrões de segurança da Dataprev, mencionados na 
resposta ao questionamento publicado, no que diz respeito ao hotsite do projeto. A Dataprev respondeu que toda a questão de segurança segue normas internas e o 
que o Governo Federal instrui. Também foi informado que os padrões de segurança serão disponibilizados a Contratada na semana da reunião de Planejamento. 

6.  META pergunta sobre Anexo IX - Migração de dados dos 5 últimos anos. Se 
precisarão ser migrados apenas os saldos que fecharam os últimos 5 anos ou se seria lançamento a lançamento. Dataprev responde que serão todos os registros 
informados nas tabelas da Contabilidade e não só os saldos. WIPRO concordou com a resposta. 

7.  WIPRO perguntou se o banco de horas poderá ser consumido durante toda a 
vigência do contrato ou somente a partir da entrada em produção da Solução 
e se existe a possibilidade da mudança da unidade UST para outra unidade, 
como por exemplo Ponto de Função. A Dataprev respondeu que o banco de 
UST será consumido ao longo de toda a vigência do contrato. Com relação a 
possibilidade de mudança da unidade, a Dataprev não vê necessidade de 
mudança neste momento. A empresa entende que, caso tenho alguma 
mudança de entendimento, esta será analisada e repassada a contratada. 

8.  WIPRO sobre o serviço de Consultoria e suporte Técnico continuado, se será de forma remota ou presencial e como será o serviço presencial. A Dataprev respondeu 
que a solução deve prever a possibilidade de armazenar os chamados e avaliar se  existe a necessidade de realizar o serviço de forma presencial. O serviço presencial ainda não foi definido mas será nos Data centers da Dataprev. Os serviços serão 
demandados via abertura de ticket e será analisado de forma conjunta entre contratante e contratada, a melhor maneira de realizar o serviço, se será remota ou 
presencial, sempre seguindo as normas internas de segurança da informação.  

9.  WIPRO perguntou quais são os Bancos que a Dataprev gera comunicação e se 
existe algum facilitador entre a Dataprev e o Banco do Brasil para melhorar a integração dos dados. A Dataprev respondeu que a empresa mantém contato com todos os bancos para pagamento de benefícios e utiliza, para folha de pagamento, os 
Bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e que não existe um facilitador para integração entre as instituições, e que existe apenas uma boa relação entre as 
equipes técnicas com o objetivo de reduzir possíveis erros. 

10.  STEFANINI questionou sobre como se chegou ao número de 20% permitidos para 
customização da ferramenta e se a Dataprev estaria disposta a utilizar a ferramenta na forma standard. A Dataprev informou que pretende customizar o mínimo possível da ferramenta, reduzindo os custos do projeto, fazendo com que as equipes da 
Dataprev se adequem a ferramenta. 

11. META pediu esclarecimento quanto aos bancos utilizados pela Dataprev para 
pagamento de Benefícios e as contas que a Dataprev utiliza. Foi respondido que a Dataprev utiliza todos os bancos para pagamento de benefícios e que utiliza o Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal para movimentação de Contas a Pagar e Contas a Receber. 

12. WIPRO perguntou sobre o módulo de BI utilizado pela Dataprev e se os relatórios e eventuais funcionalidades relativas à extração de dados para composição de 
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dashboards deverão ser feitos pela contratada neste no módulo atual ou se não farão parte do escopo do serviço. A Dataprev respondeu que o módulo de BI utilizado hoje 
é o QlikView e que a extração será feita por este módulo e a contratada deverá direcionar o caminho para a extração de dados.  

13. Marcelo Mazza, da Dataprev, ressaltou que a Dataprev irá seguir as características da contratação da modalidade de licenças, seguindo instruções e orientações das 
instâncias decisórias. 

40. Com agradecimento da presença das empresas nesta sessão, com 31 
participantes, foi informado que o TR revisado será publicado no dia 10/09/20 e esta ata no dia 02/09/2020.  Solicitado também a todos a agilidade na apresentação das propostas 
comerciais para dar continuidade no processo licitatório, lembrando que a não existência de propostas suficientes, não é possível dar continuidade à fase 
externa da licitação. Venham para licitação com preços competitivos! 
Boa sorte a todos!  
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ANEXO I – Lista de inscritos na Consulta 
 
EMPRESAS INSCRITAS: 
 
1 - TO-BRASIL 
Nome: Cristina Paderni 
e-mail cristina.paderni@to-brasil.com 
 
2 - MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 
Nome: Herval Alvarenga Júnior 
Executivo de Vendas – Setor Público 
Email: herval.alvarenga@megawork.com 
Fone: 27 98116-0650 
 
3 - FUSION CONSULTORIA 
Nome: Larissa Dickel 
E-mails: larissa.dickel@fusionconsultoria.com.br 
 
4 - WIPRO DO BRASIL 
Nome: Rodrigo de Lima Reis 
rodrigo.reis2@wipro.com 
Nome: Douglas Almeida Simões 
douglas.simoes@wipro.com 
 
5 - ORACLE 
Nome: Pedro Nobre 
pedro.nobre@oracle.com 
Nome: Bernard London 
bernard.london@oracle.com 
Nome: Fernanda Baeta 
fernanda.baeta@oracle.com 
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6 - SAP BRASIL 
Nome: Anderson Leandro 
anderson.leandro@sap.com 
Nome: Artur Areas 
artur.luiz.areas.da.silva@sap.com 
 
7 - META 
Nome: Roberta Reinehr 
roberta.reinehr@meta.com.br 
 
8 - STEFANINI 
Nome: Alberto Conde  
aconde@stefanini.com 
Nome: Catiele Almeida da Silveira Lustosa  
casilveira@stefanini.com 
Nome: Karina Rodrigues Ferreira  
krferreira1@stefanini.com 
 

Participantes Dataprev 
 
marcelo.mazza@dataprev.gov 
allan.telles@dataprev.gov.br 
jaime.borges@dataprev.gov.br 
guilherme.hossaka@dataprev.gov.br 
jaqueline.grifante@dataprev.gov.br 
irinilson.junior@dataprev.gov.br 
edmar.junior@dataprev.gov.br 
adriana.simioni@dataprev.gov.br 
hebertt.azevedo@dataprev.gov.br 
haroldo.fraga@dataprev.gov.br 
rodrigo.dauria@dataprev.gov.br 
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joao.bteixeira@dataprev.gov.br 
dalil.filho@dataprev.gov.br 
alcides.gregorio@dataprev.gov.br 
alexandre.rizzuto@dataprev.gov.br 
fernando.lnascimento@dataprev.gov.br 
jose.saraiva@dataprev.gov.br 
 
 
 
 
 

 


