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1. Questionamentos da Empresa: National Technology Officer 

1.1. Esse ambiente rodará no datacenter da DATAPREV ou nuvem pública? 
 

1.1.1. Resposta Dataprev: O ambiente atual a ser suportado é totalmente localizado 
na Dataprev, entretanto, isso não impede que no futuro seja avaliada a possibilidade 
de se utilizar infraestrutura em nuvem pública. 
 

1.2. Trata-se de containers ou containerização? 
 

1.2.1. Resposta Dataprev: O ambiente atual a ser suportado é formado por múltiplos 
ambientes, composto por máquinas virtualizadas e provisionados conforme as 
necessidades de cada produto/cliente, entretanto, isso não impede que no futuro 
seja avaliada a possibilidade de utilizar infraestrutura baseada em tecnologia de 
containers. 
 

1.3. Que soluções estão previstas para rodar nessa infraestrutura de blockchain? 
 

1.3.1. Resposta Dataprev: As soluções previstas para rodar nessa infraestrutura de 
blockchain serão aplicações desenvolvidas pela Dataprev, entretanto, isso não 
impede que no futuro seja avaliada a possibilidade de hospedagem de aplicações 
desenvolvidas por clientes da Dataprev. 
 

2. Questionamentos da Empresa: Blockchain Academy 

2.1. “4. Orientação Técnica 
 
4.2. As atividades de orientação técnica serão realizadas, a critério da DATAPREV, em 
qualquer um dos Centros de Processamento (Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal) e 
na Unidade de Desenvolvimento de Santa Catarina (Florianópolis) ou nas dependências da 
contratada, a partir da assinatura do Contrato / Pedido de Compra, durante toda a vigência 
contratual.”  
 
Pergunta: Para efeitos de orçamento, auxiliaria se a DATAPREV puder estipular 
referenciais mais objetivos, como: o total de viagens/mês, e o número de participantes 
que receberão a orientação. 
 

Resposta Dataprev: A especificação do serviço de Orientação Técnica descrita no 
item 4 (e seus subitens) atende as necessidades da Dataprev. O item deve ser 
atendido conforme descrito no Termo de Referência. O serviço será consumido sob 
demanda conforme a necessidade das equipes Técnicas da Dataprev e não há 
quaisquer restrições quanto a quantidade de participantes da Dataprev 
envolvidos na atividade. 
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2.2. "4.10. Caso a DATAPREV entenda ser necessário, poderá solicitar, mediante Ordem de 
Serviço específica, a realização de workshops técnicos abrangendo tópicos específicos da 
tecnologia envolvida." 
 
Pergunta: No escopo geral detalhado do serviço de Orientação Técnica não constam 
workshops técnicos. Eles devem constar da proposta financeira a ser apresentada pela 
proponente? 
 

2.2.1. Resposta Dataprev: Os “workshops técnicos abrangendo tópicos específicos da 
tecnologia envolvida” fazem parte do escopo do serviço de Orientação Técnica. Ao 
ser demandada para a execução de um workshop técnico a contratada deverá prever 
“escopo, prazo de entrega e as respectivas horas alocadas para a execução, 
previamente aprovadas pela DATAPREV”, conforme descrito no item 4.3 do Termo de 
Referência. 

 

2.3. "7.0 REGISTRO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 
 
7.8 O horário de abertura de chamado será determinado conforme abaixo: 
b) Para chamados abertos pelo canal Website → o horário da abertura do chamado será a 
data e hora do acesso ao Website para registro do problema ocorrido. No momento do 
registro, a página web deverá informar o número de chamado, caso isso não seja possível, 
deverá informar um número de protocolo que registre a data e hora do acesso realizado." 
 
Pergunta: Apenas para esclarecimento, o horário de abertura do chamado seria 
especificamente o momento em que a pessoa relatou o problema e clicou em algum 
botão do tipo ‘salvar’ ou ‘enviar’, certo? Pode haver o caso do solicitante acessar o canal 
website e demorar a finalizar a abertura do chamado, ou se ausentar antes de consolidar 
o chamado, por exemplo. 
 

2.3.1. Resposta Dataprev: O entendimento está correto. O horário de abertura do 
chamado corresponderá ao momento em que o analista da Dataprev relatar o 
problema e acionar algum botão do tipo ‘salvar’ ou ‘enviar’. 

 
2.4. "8. PRAZO PARA SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

8.1 Deverão ser considerados os seguintes prazos e níveis de severidade para os chamados 
de Suporte Técnico. “ 
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Pergunta: O prazo para solução das severidades 3 e 4 não deveriam ser invertidos? 48 
horas para severidade 3 e 72 horas para severidade 4? 
 

2.4.1. Resposta Dataprev: O entendimento não está correto. A severidade do tipo 4 é 
destinada a dirimir dúvidas técnicas sobre a documentação ou sobre o 
comportamento da solução suportada. Entendido isso, uma vez que a severidade do 
tipo 4 não envolve a resolução de problemas no ambiente produtivo, nosso 
entendimento é que esta severidade poderá ter um tempo de solução menor que a 
severidade do tipo 3. 
 

2.5. “16. Faturamento 
 

16.1 Serviço de Suporte: Mensal, mediante o envio pela DATAPREV do Relatório de 
Medição do serviço prestado pela CONTRATADA. Se dará em 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais de igual valor. 
 

16.1.1. Os chamados de suporte, descritos no subitem 7.3 deste Termo de Referência, 
serão analisados mensalmente, após o envio do Relatório mensal de Atendimento pela 
CONTRATADA, conforme descrito no subitem 9.1 deste Termo de Referência. Tanto os 
chamados quanto as possíveis sanções decorrentes do descumprimento dos prazos 
para a solução de ocorrências relacionadas aos mesmos, conforme descritos nos 
subitens 8.1 e 8.4 deste Termo de Referência, deverão ser refletidos no Relatório de 
Medição do mês subsequente. 
 

16.3 A CONTRATADA deverá enviar a documentação de cobrança diretamente à 
Unidade Centralizada de Recebimento – UCR, situada na Rua Cosme Velho, 6, Cosme 
Velho – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22241-900, dentro do horário comercial, indicando o 
número do Pedido de Compra/Contrato, o número de medição descrito no Relatório de 
Medição e o período de prestação de serviço (quando for o caso).” 
 
Pergunta: O faturamento será feito contra a DATAPREV, porém contra qual unidade? 
Será contra um CNPJ de qual estado? A motivação é estipular a adequada incidência 
de tributos. 
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Resposta Dataprev: Trata-se de apenas uma única pessoa jurídica (matriz /filial) e, 
portanto, de um único sujeito de direitos e obrigações, sendo que a diferenciação do CNPJ 
ocorre apenas para efeito de Administração Tributária, com o foco na diferenciação entre 
a matriz e as filiais.  

Corrobora com o exposto, o Voto do Min. Sub. Marcos Bemquerer Costa, no Acórdão 
nº 1593/2019 – Plenário, ao esclarecer que, “Em termos práticos e guardando as 
devidas proporções, da mesma forma que a distinção entre ‘matriz’ e ‘filial’ só tem 
sentido para fins tributários (responsabilidade tributária), a distinção entre a 
personalidade jurídica da sociedade empresária e a pessoa física do sócio 
administrador só tem relevância sob a ótica patrimonial (responsabilidade civil).”  
  
Por conseguinte, se a pessoa jurídica participar na licitação apresentando os 
documentos fiscais da matriz e desejar executar o contrato com a filial, cumprirá a 
Administração Pública solicitar a apresentação da regularidade fiscal da filial, em 
relação àqueles tributos não recolhidos de forma centralizada.  
Isso porque, matriz e filial são a mesma pessoa jurídica, mas para fins tributários, 
podem ser considerados os diversos estabelecimentos para emissão de certidão de 
regularidade fiscal.  
E essa mesma lógica deve ser aplicada no âmbito dos contratos administrativos. 
Logo, quando um dos estabelecimentos que constituem a pessoa jurídica participa 
da etapa pré-contratual, todos os demais que a integram estão aptos a executar as 
obrigações contratuais.  
Mas para que seja legítima a execução do contrato por estabelecimento diverso 
daquele que participou da etapa pré-contratual, é necessário observar dois 
requisitos: a) a regularidade fiscal deve ser comprovada em relação àquele que 
executou o contrato, tendo em vista que esse aspecto é analisado em relação a cada 
estabelecimento (justamente pela independência tributaria existente); b) além disso, 
apesar de matriz e filial comporem uma mesma pessoa jurídica, a emissão da nota 
fiscal deve levar em conta o estabelecimento que efetivamente executa o contrato, 
uma vez que tais aspectos são de natureza fiscal/tributária, campos em que 
há peculiaridades distintas para cada estabelecimento empresarial.  
Assim, para que seja possível um outro estabelecimento da pessoa jurídica assumir 
a obrigação decorrente do ajuste, também esse estabelecimento deverá comprovar 
que sua situação fiscal é regular. Veja excerto referente ao Acórdão nº 3442/2013 – 
Plenário, TCU:  
“40. Convém destacar que, no âmbito de qualquer licitação pública, a fase de 
habilitação implica apurar a idoneidade e a capacitação de um licitante para 
contratar com a Administração Pública. Essa apuração é realizada com base na 
documentação apresentada pela empresa que efetivamente irá executar o objeto 
licitado. Isso implica dizer que, se uma determinada empresa é organizada sob a 
forma de uma matriz e diversas filiais, existe uma regra de apresentação da 



 
 
 
 
 

Questionamentos Consulta Pública: Contratação de Suporte Blockchain Ethereum 
 

Questionamentos Consulta Pública: Contratação de Suporte Blockchain Ethereum 7 

documentação de habilitação. Se for a própria matriz quem irá executar o 
objeto licitado, toda a documentação de habilitação a ser apresentada deverá ser 
expedida em nome da matriz. Por outro lado, se for uma das filiais quem irá 
efetivamente se obrigar perante a Administração, toda a documentação de 
habilitação deverá ser encaminhada em nome dessa filial. Esse entendimento está 
presente no Relatório e Voto dos Acórdãos 1923/2003 – TCU – 1ª Câmara e 652/2007 
– TCU – Plenário. Assim, os mencionados atestados não poderiam ser considerados.” 
(Destacamos.)  
Logo, não há óbice legal para o faturamento ocorrer pela filial, desde que 
apresentada documentação fiscal da filial.  

 


