
Ao Setor Jurídico da Empresa ZETRASOFT LTDA

Respostas ao pedido de esclarecimento 01 ao Edital do 
Processo Administrativo nº 63438.003632/2020-67

A) Item 4.1 do Edital  (Página 2): Conforme previsto nesse item, a interessada no
processo  deverá  encaminhar  a  documentação  exigida  no  edital  através  de  correio
eletrônico. Devido ao fato de serem vários documentos, solicitamos o esclarecimento se
os  documentos  poderão  ser  enviados  em  mais  de  um  e-mail.  Ademais,  gentileza
explicitar também qual o máximo do tamanho de arquivo que poderá ser enviado em um
mesmo e-mail, considerando a capacidade do provedor de e-mail da Marinha do Brasil.

Resposta: Participa-se  que  os  documentos  podem  ser  encaminhados  de  forma
fracionada  em  mais  de  um  e-mail.  No  entanto,  para  evitar  transtornos
operacionais,  recomendamos  um  número  reduzido  de  e-mail,  uma  vez  que  a
capacidade do provedor da Marinha do Brasil é de 16 Mb.

B) Item 4.1 do Edital (Página 2): No preâmbulo do Edital determina-se que o período
para envio das propostas para até o dia 20/08/2020. Gentileza informarem qual o horário
máximo para envio e recepção das propostas no dia 20/08/2020.

Resposta: Participa-se que o horário máximo para envio das propostas é às 23h59
do dia 21/08/2020

C) Item 10.2.3 do Termo de Referência (Página 13): O item 10.2.3 estabelece que
deverá ser apresentada Certidão que comprova a regularidade relativa às contribuições
sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do art. 11 da lei 8.212/91. É o entendimento
da  empresa  que  a  Declaração  Conjunta  de  Débitos  Federais  emitida  pela  Fazenda
Federal, já abrange esse item, correto? Caso esteja equivocado o nosso entendimento,
gentileza informarem em qual site há a disponibilização dessa Certidão. 

Resposta: De acordo  com  a  Portaria  Conjunta  RFB/PGFN  Nº  1751  de  02  de
outubro de 2014, Art. 1º, §1º, Inciso I, a Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários federais e à Dívida Ativa da União abrange o item. 

D) Item 6 do Anexo I (Página 3 de 23): É o entendimento da empresa que para a
parametrização de restrição de acesso por endereço IP e por endereço de acesso (DNS) é
necessário  que  permita  restringir  definindo  usuário  de  tipo  de  perfil  como  Gestor,
Entidade Consignatária e Organização Militar. Nosso entendimento está correto?

Resposta: Sim.

E) Itens17, 18, 119 à 128 (Páginas 4 e 12 de 23): É o entendimento da empresa que,
para a apresentação do TOTEM na Prova Conceito, é necessário que a aplicação Web
do Módulo TOTEM seja executada online com todas as funcionalidades descritas no
Anexo  I  do  Termo  de  Referência  inclusive  com impressão,  sem a  necessidade  da
empresa interessada apresentar um TOTEM físico. Nosso entendimento está correto?



Resposta: Na apresentação do TOTEM, na prova de conceito é necessário que a
execução da aplicação Web seja realizada com todas as funcionalidades descritas
no edital. No entanto, não há obrigatoriedade de realizar o processo de impressão
no local, bastando apresentar o comprovante emitido, não havendo a necessidade
de apresentação do TOTEM físico.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020.

Comissão de Avaliação e Seleção


